
1. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
 Kis  Ferenc

Ács-Sánta Béla

Agócs Béla

Áipli Tibor

Ájpli Lajos

Almási Csaba Béla

Anka Ferenc

Aradszki György

Asztalos János

Név

G/002375

G/003475

G/002728

G/901718

G/002798

G/900051

G/003490

G/901692

G/901792

Igazolvány száma

2011.07.23.

2012.10.15.

2012.10.14.

2015.02.04.

2012.12.09.

2015.06.17.

2012.11.06.

2015.02.09.

2011.08.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, BESSENYEI UTCA 33. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Ungvári u. 8. 

Telefon: 06-30-552-407 fax:  email: tibi.ajpli@freemail.hu

Telefon: 76-464131 fax:  email: 

Telefon: +36309688927 fax:  email: 



2. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Asztalos József

Bács Béla

Bajnóczi Antal

Bajnok Ferenc

Balázs Ferenc

Báló Ferenc

Bánáti Miklós

Baranyi Imre

Bebõk Lajos

Név

G/901777

G/901767

G/901803

G/901728

G/900038

G/002363

G/001383

G/003806

G/004175

Igazolvány száma

2011.06.08.

2015.05.18.

2011.12.02.

2015.02.22.

2012.11.06.

2011.07.23.

2012.07.15.

2014.02.17.

2015.03.17.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6521 Vaskút, Aradi u. 3. 

Értesítési cím: 6086 Szalkszentmárton, Munkás u. 14 

Telefon: +36305717169 fax:  email: 

Telefon: +36703816983 fax:  email: 



3. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Beck Tibor

Bekõ Sándor

Bende Ferenc

Benedek Péter

Benkó József

Benkó Mihály

Benkó Mihály

Berecz Mirkó Nándor

Bibok Lajos

Név

G/002364

G/002545

G/000644

G/004102

G/002365

G/003197

G/004374

G/003729

G/001598

Igazolvány száma

2011.07.23.

2012.02.07.

2012.03.20.

2015.02.16.

2011.07.23.

2012.02.09.

2012.02.19.

2013.08.14.

2013.02.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6060 Tiszakécske, Vízhányó u. 3. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Bajza J.u.15 sz.II./6. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Bajza J. u. 15 2/6 

Telefon: +36302991531 fax:  email: 

Telefon: 06302397644 fax: 0 email: 

Telefon: +36302397644 fax:  email: 



4. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Bódog Ferenc

Bogács Viktor

Bogár Mihály

Bójás  József

Bolla Miklós

Bolvári Zoltán

Bors Attila

Borsos Attila

Bozóki Tamás

Név

G/901794

G/003198

G/901795

G/002324

G/002366

G/004298

G/002367

G/003737

G/003150

Igazolvány száma

2011.08.09.

2012.02.09.

2015.12.08.

2015.07.26.

2011.07.23.

2015.06.17.

2011.07.23.

2013.09.08.

2012.01.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6060 Tiszakécske, Ady E. u. 4. 

Értesítési cím: 6035 Ballószög, Kodály Zoltánu. 14. 

Értesítési cím: 6300 Kalocsa, Petõfi Sándor u. 124. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: +36202246410 fax:  email: 

Telefon: 30-3034728 fax:  email: 



5. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Bozorádi Emánuel

Csaklós Árpád Vince

Csankó Árpád

Csapi István

Csapi Sándor

Csauth Antal

Cseh Illés István

Csikós Csaba

Csikós János

Név

G/900011

G/001817

G/901788

G/002152

G/900019

G/003966

G/002253

G/900057

G/002591

Igazolvány száma

2015.01.11.

2013.09.10.

2011.07.06.

2014.11.30.

2015.01.25.

2014.11.30.

2015.11.22.

2011.06.26.

2013.04.21.

Lejárat napja

 

 

 

X

X

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, X. kerület 1. 

Telefon: 06-70-552-3944 fax:  email: 



6. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Csikós Tibor

Csóti János

Csökmei Sándor

Csömör József

Dabi Endre

Darabos András

Deák József

Deli Vid

Név

G/900036

G/002368

G/900047

G/002431

G/003896

G/001852

G/901744

G/004399

Igazolvány száma

2011.09.08.

2011.07.23.

2015.02.05.

2011.09.10.

2014.08.10.

2014.01.05.

2015.04.14.

2015.12.09.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 13/A. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Radnóti M. u. 7. 1/3. 

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Almafa u. 5. 

Értesítési cím: 6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 47. 

Telefon: +36202850596 fax:  email: 

Telefon: 06304003293 fax:  email: 

Telefon: 30-9273158 fax:  email: 

Telefon: +36203929554 fax:  email: 



7. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Dobos Gábor

Dombi József

Dongó Sándor

Drávai István

Dubai László

Dubai László

Dunai György

Erdélyi László

Faragó  Tamás

Név

G/001414

G/003483

G/901721

G/901783

G/901732

G/003900

G/003146

G/004361

G/002977

Igazolvány száma

2013.02.04.

2012.10.18.

2015.07.26.

2011.06.14.

2015.03.22.

2014.08.11.

2012.01.04.

2015.09.02.

2011.07.28.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Radnóti MIklós u. 16. 

Értesítési cím: 6237 Kecel, Soltvadkerti u. 43/4 

Értesítési cím: 6400 Kiskunhalas, Felsõöregszöllõk 41778/2 

Telefon: +36704565207 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 70-3816440 fax:  email: 



8. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Farkas István

Farkas Nándor

Farkas Zoltán

Fazekas János

Fazekas Sándor

Fehér László

Fehér László Péter

Fehér Szilárd

Fejszés Imre

Név

G/900008

G/901797

G/003199

G/901734

G/900045

G/002668

G/001721

G/901769

G/901716

Igazolvány száma

2015.01.04.

2011.09.06.

2012.02.09.

2015.01.26.

2015.04.20.

2012.07.28.

2013.12.31.

2015.06.17.

2015.01.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, KÁROLYI MIHÁLY UTCA 13. 

Értesítési cím: 6034 Helvécia, Taál Bálint u. 10. 

Telefon: 06209583273 fax:  email: 

Telefon: 20/ 9538-749 fax:  email: 



9. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Fejszés Imre

Fekete Andor Csaba

Fekete Béla

Fekete Ferenc

Fekete Ferenc

Fekete István

Ferkó  József

Ferth  Tamás

Fertig János

Név

G/004245

G/003747

G/901688

G/901790

G/003133

G/002469

G/901770

G/003391

G/900044

Igazolvány száma

2015.05.06.

2013.09.29.

2013.01.12.

2011.07.12.

2011.12.21.

2011.11.12.

2011.07.25.

2012.08.10.

2012.01.08.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6080 Szabadszállás, Rozsnyai Mátyás tér1/8. 

Telefon:  fax:  email: 



10. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Földesi Károly

Földházi Tamás

Frank Dezsõ

Frank István

Gajdácsi László

Gál József Pál

Garaczi Péter

Gaslunger Valter

Granyák Péter

Név

G/003812

G/002734

G/900039

G/002470

G/901782

G/003755

G/003566

G/003964

G/901674

Igazolvány száma

2014.02.18.

2012.10.14.

2013.07.05.

2011.11.12.

2015.06.17.

2013.10.15.

2013.02.18.

2014.11.27.

2014.12.01.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 6045 Ladánybene, Kossuth u. 10. 

Telefon: 76-457711 fax:  email: 



11. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Greksa László

Gulyás Sándor

Gulyás Zoltán István

Gyenizse Károly

Gyöngyösi Tibor

Gyulánszki Sándor

Gyurkó Ferenc

Halász Tamás

Halász-Szabó István

Név

G/002280

G/000643

G/003094

G/900046

G/901679

G/901736

G/901768

G/003771

G/003807

Igazolvány száma

2015.05.17.

2012.03.20.

2011.12.05.

2015.01.21.

2015.01.12.

2013.09.20.

2011.05.26.

2013.11.17.

2014.02.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6341 Homokmégy, Kossuth L. u. 67. 

Telefon: 0 fax: 0 email: 



12. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Halek Géza

Hallas László Endre

Harangi Ferenc

Harmati Sándor

Hegyesi Zoltán

Hornyák Sándor

Hortobágyi János

Horváth Attila

Ifj. Bozorádi Emánuel

Név

G/900014

G/002890

G/901780

G/000475

G/002800

G/901689

G/003137

G/901800

G/004056

Igazolvány száma

2015.03.22.

2014.03.30.

2011.08.07.

2012.10.24.

2012.12.09.

2015.01.25.

2012.01.03.

2011.10.11.

2015.01.25.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Epeer u. 6. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Fecske u. 18. III. 1. 

Telefon: +36706249136 fax:  email: 

Telefon: +36303494253 fax:  email: 



13. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Ifj. Kiss Attila

Ifj. Kovács Gyula

Ifj. Újvári László

Illés Miklós

Irházi Ferenc

Jánoska Béla

Jánoska József

Janotka István

Név

G/004243

G/901755

G/004069

G/002788

G/003568

G/901759

G/001838

G/901757

Igazolvány száma

2015.05.17.

2014.04.12.

2015.02.02.

2012.11.17.

2013.02.18.

2015.04.14.

2013.12.03.

2015.05.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Fáklya u.12. 

Értesítési cím: 6230 Soltvadkert, Hõsök tere 3. 

Értesítési cím: 6500 Baja, Molnár u. 8/a 

Telefon: +36303206863 fax:  email: 

Telefon: +36303978696 fax:  email: 

Telefon: +36203239309 fax:  email: 



14. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Jelasits István

Jókai Zoltán

Judák Gyula

Juhász László

Kapás Ferenc

Kapás Mihály

Kecskés Antal

Kecskés János

Kelemen István

Név

G/901805

G/901743

G/002153

G/901697

G/002473

G/003817

G/901686

G/901773

G/003808

Igazolvány száma

2015.01.04.

2015.08.25.

2015.01.26.

2015.01.19.

2011.11.12.

2014.02.18.

2015.01.25.

2015.07.26.

2014.02.18.

Lejárat napja

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6500 Baja, Dobó u. 11. 

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Lónyai u. 30. 

Értesítési cím: 6065 Lakitelek, Móricz Zs. u. 24. 

Telefon: +36303681386 fax:  email: 

Telefon: 06703740089 fax:  email: 

Telefon: +362095694578 fax:  email: 



15. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Kerekes András

Keresztesi Sándor

Kettner Tamás

Király Ferenc

Király József

Király Norbert

Kiri Sándor

Kis Antal

Kis Attila

Név

G/002737

G/901711

G/002891

G/901807

G/003810

G/900035

G/901810

G/003784

G/900020

Igazolvány száma

2012.10.14.

2015.05.31.

2013.03.30.

2014.05.05.

2014.02.18.

2011.05.18.

2015.03.22.

2014.01.06.

2015.05.17.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 6. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Kós Károly út 10 

Telefon: 06203976694 fax:  email: 

Telefon: 30-9434765 fax: 76-484950 email: 



16. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Kis Gábor

Kis István Tibor

Kiss  Attila

Kiss Sándor András

Klein Károly

Kocsis György

Koletár János

Komlós Sándor

Kordás László

Név

G/900015

G/003095

G/002374

G/002865

G/900024

G/000582

G/000921

G/900025

G/003809

Igazolvány száma

2013.09.08.

2011.12.05.

2011.07.23.

2013.02.21.

2015.02.16.

2012.04.08.

2012.04.05.

2015.02.11.

2014.02.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6326 Harta, Dózsa György u. 35. 

Értesítési cím: 6400 Kiskunhalas, Kisfaludy u. 45. 

Telefon: +36203290109 fax:  email: 

Telefon: +36306893720 fax:  email: 



17. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Koronczai Gyula József

Kovács  András

Kovács Attila

Kovács Attila

Kovács György

Kovács István

Kovács János

Kovács János

Kovács László

Név

G/003191

G/002318

G/003965

G/004096

G/003156

G/003616

G/002678

G/002801

G/900026

Igazolvány száma

2012.02.07.

2012.06.04.

2014.11.27.

2015.02.12.

2012.01.16.

2013.03.31.

2012.11.19.

2012.12.09.

2015.03.22.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Radnóti M. u. 3. 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Vízmû u. 100. 

Telefon: +36302898615 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



18. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Kovács Zoltán

Kozári József

Kõrösi József

Kövesi József

Krizsán János

Krizsán Mihály

Kullai Sándor

Kun László

Kupcsik Sándor

Név

G/900040

G/003097

G/003355

G/003506

G/003468

G/002742

G/000377

G/901704

G/901746

Igazolvány száma

2011.07.14.

2011.12.05.

2012.07.17.

2012.11.28.

2012.09.26.

2012.10.14.

2012.04.24.

2011.07.26.

2015.03.22.

Lejárat napja

X

 

X

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6448 Csávoly, Szent István u. 9. 

Telefon: 06309282904 fax:  email: 



19. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Kuris Béla

Kutasi Ferenc

Lajkó László

Lehoczki László

Lencse László

Lukács László

Marton Lajos

Marusa János

Méhész Árpád

Név

G/003845

G/901723

G/901745

G/003180

G/901784

G/003159

G/003101

G/901673

G/901761

Igazolvány száma

2014.04.21.

2016.02.01.

2015.03.16.

2012.01.30.

2011.06.14.

2012.01.19.

2011.12.05.

2014.12.01.

2015.05.31.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Borostyán u. 3./B  fszt. 1. 

Értesítési cím: 6221 Akasztó, Jókai u. 1/c 

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Kikelet u. 41. 

Telefon: 20-5871582 fax:  email: 

Telefon: 20/9-728-412 fax:  email: 

Telefon: 06303032373 fax:  email: 



20. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Mihálkovics István

Mihály Ferenc

Mohai Lajos

Molnár János

Molnár Tibor

Mózes Antal András

Mucsi Csaba

Müller László

Nagy Ferenc

Név

G/003507

G/003835

G/900006

G/000701

G/901717

G/003699

G/003657

G/003818

G/901687

Igazolvány száma

2012.11.28.

2014.03.25.

2014.12.19.

2012.11.12.

2015.03.22.

2013.07.14.

2013.05.14.

2014.02.18.

2015.12.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6500 Baja, Bercsényi u. 45. 

Értesítési cím: 6075 Páhi, Béke u. 4. 

Telefon: +36309439330 fax:  email: 

Telefon: 06-20-9885369 fax:  email: 



21. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Nagy Gergely

Nagy Gyula

Nagy János

Nagy József

Nagy Sándor

Nagy Zoltán László

Nánási Zoltán

Narozsnik Tamás

Nemcsók József

Név

G/900018

G/900012

G/003147

G/900055

G/003498

G/002383

G/901752

G/001818

G/900052

Igazolvány száma

2015.02.03.

2013.01.11.

2012.01.04.

2015.12.09.

2012.11.20.

2011.07.23.

2015.05.06.

2011.11.09.

2015.06.30.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6400 Kiskunhalas, Margaréta u.25. 

Értesítési cím: 6090 Kunszentmiklós, Bartók B. u. 18. 

Értesítési cím: 6113 Petõfiszállás, FEKETE LÁSZLÓ UTCA 11. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 06209280866 fax: 0676352749 email: 

Telefon:  fax:  email: 



22. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Németh András

Németh Árpád László

Németh Attila

Ódor István

Oroszlán Szilárd György

Oszlánszki György

Ördögh Max  János

Pálinkás László

Pálinkás Pál

Név

G/901672

G/900053

G/002384

G/901696

G/003885

G/002385

G/901751

G/901756

G/004095

Igazolvány száma

2014.12.01.

2011.07.11.

2011.07.23.

2015.01.25.

2014.07.22.

2011.07.23.

2015.07.27.

2015.04.13.

2015.02.10.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6449 Mélykút, Szent László u. 10. 

Értesítési cím: 6200 Kiskõrös, Rákóczi F. u. 97. 

Telefon: +36309408952 fax:  email: 

Telefon: +36205838756 fax:  email: 



23. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Palotás Mihály

Pancza Gáspár

Pap János

Pap László

Pap Zoltán

Paplanos Sándor

Papp Ferenc

Papp Péter

Paprika Sándor

Név

G/901677

G/002487

G/901779

G/901725

G/001895

G/002756

G/901774

G/003805

G/901708

Igazolvány száma

2011.12.01.

2011.11.18.

2011.06.09.

2015.02.02.

2014.03.18.

2012.10.17.

2011.06.07.

2014.02.17.

2015.02.05.

Lejárat napja

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, Tövis u. 68. 

Telefon: 20-9418378 fax:  email: 



24. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Paróczi Zoltán

Paronai László

Pásztor Árpád

Pataki Sándor

Patyi Tibor

Péli Endre

Pethõ László

Petõ Sándor

Petrezselyem István

Név

G/002437

G/004369

G/900028

G/901722

G/901764

G/901739

G/002098

G/003181

G/901766

Igazolvány száma

2011.09.15.

2015.09.22.

2015.04.01.

2015.02.16.

2015.08.26.

2011.06.22.

2014.11.30.

2012.01.30.

2015.02.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6000 Kecskemét, 

Értesítési cím: 6500 Baja, Szegedi út 49. 

Értesítési cím: 6080 Szabadszállás, Fecske köz 1. 

Értesítési cím: 6120 Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 6/B 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 70-3192735 fax: 79-423179 email: 

Telefon: +36309586725 fax:  email: 

Telefon: 36-20-9594652 fax:  email: 



25. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Petromán Gyula

Poros József

Posztobányi Imre

Prodán István

Ress Attila

Romsics Krisztián

Róth Péter

Rózsa László

Sallai József

Név

G/003545

G/003960

G/901690

G/001915

G/901785

G/003816

G/901710

G/901669

G/002001

Igazolvány száma

2013.01.22.

2014.11.25.

2011.07.25.

2014.04.04.

2011.06.14.

2014.02.18.

2014.12.21.

2014.11.30.

2014.12.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



26. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Samu Péter

Sándor József

Scherer  Zoltán Ferenc

Schneider Zsolt

Sendula Zalán

Sibinger Sándor

Siklódi Albert

Sipos Pál

Soós Károly Sándor

Név

G/002745

G/003104

G/002387

G/002577

G/003813

G/901682

G/003157

G/901789

G/003700

Igazolvány száma

2012.10.14.

2011.12.05.

2011.07.23.

2012.03.22.

2014.02.18.

2014.12.10.

2012.01.16.

2011.12.19.

2013.07.14.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



27. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Stoffer József

Stróbl Attila

Suhajda János

Szabadi Attila

Szabó Attila

Szabó Csaba

Szabó Imre

Szabó József

Szabó Lajos

Név

G/901701

G/003811

G/900007

G/003135

G/002539

G/003192

G/900000

G/900029

G/003701

Igazolvány száma

2015.01.15.

2014.02.18.

2015.06.02.

2011.12.22.

2012.01.27.

2012.02.07.

2014.12.01.

2015.07.30.

2013.07.14.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6200 Kiskõrös, Határ u. 58. 

Értesítési cím: 6200 Kiskõrös, Rákóczi u. 66. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: +36203228002 fax:  email: 



28. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Szabó László

Szabó Mihály

Szabótibor

Szanyi Miklós

Szatmári József

Szegfü Zoltán

Szekeres Viktor

_Szentgyörgyi Attila

Szeri Imre János

Név

G/901694

G/901771

G/003860

G/900032

G/002749

G/002389

G/003578

G/003495

G/901742

Igazolvány száma

2015.01.25.

2011.06.03.

2014.06.03.

2015.02.02.

2012.10.17.

2011.07.23.

2013.02.18.

2012.11.12.

2015.03.11.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, PETÕFI U. 43. 

Telefon: 20-9725243 fax:  email: 



29. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Szitás Imre

Szlavikovics István

Szomora Zsolt

Szondi Tamás János

Szõke Sándor

Szundi Attila

Szûcs Tibor

Teknyõs Gyula

Név

G/002802

G/900027

G/002752

G/003022

G/900050

G/901720

G/901808

G/003106

Igazolvány száma

2012.12.09.

2015.09.22.

2012.10.17.

2011.09.18.

2015.03.16.

2015.05.31.

2015.01.17.

2011.12.05.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6500 Baja, Korsós u. 35. 

Értesítési cím: 6221 Akasztó, RÓZSA UTCA 23. 

Értesítési cím: 6300 Kalocsa, Gábor Lajos u. 28. 

Telefon: 79-423855 fax:  email: 

Telefon: 20/322-0046 fax:  email: 

Telefon: +36209433689 fax:  email: 



30. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Teleki János

Terbe Balázs

Tompa Károly

Torma Ferenc

Tót László

Tóth András

Tóth Benõ

Tóth János

Tóth Tibor

Név

G/901698

G/901741

G/003702

G/004356

G/001918

G/901693

G/901740

G/003530

G/900059

Igazolvány száma

2015.01.14.

2014.11.20.

2013.07.14.

2015.08.26.

2011.06.22.

2015.01.19.

2015.05.17.

2013.01.04.

2015.12.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6449 Mélykút, Zalka M. u. 47. 

Értesítési cím: 6200 Kiskõrös, Ifjúság u. 13. 

Értesítési cím: 6087 Dunavecse, Toldi u. 3. 

Telefon: 06 20 4990167 fax:  email: 

Telefon: 20-9571130 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



31. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Tóth Zsolt

Török Gábor

Török Imre Zoltán

Újvári László

Ujvári Tibor Zoltán

Vancsek István

Vankó István Ede

Váradi Péter

Varga József

Név

G/003026

G/901781

G/003814

G/901729

G/002393

G/901750

G/901791

G/901678

G/003107

Igazolvány száma

2011.09.19.

2011.06.14.

2014.02.18.

2015.02.04.

2011.07.26.

2015.04.01.

2011.07.19.

2015.01.08.

2011.12.05.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6527 Nagybaracska, Szabadkai u. 1. 

Telefon: +36209572427 fax:  email: 

Telefon: 79-361801 fax: 20/9721-316 email: 



32. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye
Varga Mihály

Varga Sándor

Vass Árpád

Vereb Sándor

Virág János

Volentér Sándor

Võ András

Wéber Henrik

Wenszky Ferenc János

Név

G/901809

G/002995

G/001925

G/000407

G/901714

G/000405

G/900023

G/901731

G/901670

Igazolvány száma

2015.01.17.

2011.08.10.

2014.03.14.

2012.04.24.

2015.01.27.

2012.04.24.

2015.03.11.

2015.02.05.

2014.12.01.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 6500 Baja, Szüretelõ u. 9. 

Értesítési cím: 6326 Harta, Béke köz 3. 

Telefon: +36309537475 fax:  email: 

Telefon: +36309389285 fax:  email: 



33. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Zadravecz Attila

Zeleméri Sándor

Zsidákovits József

Zubor  László

  Sztánics  Gábor

Ackermann Antal

Agárdi Tibor

Báder Tamás

Bagó János

Név

G/003982

G/004392

G/003479

G/002464

G/002355

G/000111

G/002564

G/901610

G/002920

Igazolvány száma

2014.12.07.

2013.09.03.

2012.10.15.

2012.01.08.

2012.07.16.

2012.12.17.

2012.07.11.

2014.12.15.

2011.05.30.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6500 Baja, Budai N. A. 4. 

Telefon: 06-70-3671840 fax:  email: 



34. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Balatinácz János

Balla Pál Zoltán

Bánusz Tibor

Barlai László

Békési László Endre

Bernula Károly

Bíró Dénes

Név

G/901657

G/901634

G/002327

G/901663

G/901598

G/901632

G/901656

Igazolvány száma

2015.09.01.

2015.05.10.

2012.06.17.

2014.07.08.

2014.12.11.

2015.03.13.

2015.05.10.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7745 Olasz, Kossuth Lajos u. 83. 

Értesítési cím: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 2 

Értesítési cím: 7600 Pécs, Pacca dûlõ 38. 

Értesítési cím: 7626 Pécs, Kiss Ernõ u. 69. 

Értesítési cím: 7625 Pécs, Hunyadi u. 84. 

Telefon: (20)914-8247 fax:  email: 

Telefon: +36(20)946-5127 fax: +36(72)485-628 email: balla.pal@dravanet.hu

Telefon: +36(30)2372802 fax:  email: 

Telefon: +36(30)300-9617 fax: +36(72)510-211 email: info@intertherm.hu

Telefon: +36(30)348-4250 fax:  email: 



35. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Bittner Róbert

Bocz Miklós

Bódis Gyula

Bólyi László

Bozsek József Barna

Bucsi Sándor

Csertán János

Csirke Tibor

Csökli Zoltán

Név

G/900080

G/900078

G/901667

G/001514

G/003852

G/900099

G/002294

G/002565

G/901662

Igazolvány száma

2014.05.31.

2013.08.06.

2014.11.22.

2013.01.04.

2014.05.19.

2013.04.14.

2011.05.19.

2012.04.23.

2013.10.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7815 Harkány, Táncsics M. u. 9. 

Telefon:  fax:  email: 



36. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Czvitkovics Lajos

Daradics László

Daradics Sándor

Deák Balázs

Deák Zoltán

Déri Tamás

Dravecz Gábor

Emmert Péter

Erdõsi Krisztián

Név

G/901651

G/003876

G/003389

G/002600

G/003508

G/002804

G/900088

G/901661

G/002566

Igazolvány száma

2014.01.26.

2014.07.02.

2012.08.10.

2012.05.06.

2012.11.29.

2013.10.15.

2012.10.29.

2012.09.14.

2012.06.19.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7621 Pécs, Nagy Flórián u. 23. 

Telefon: +36(30)927 4575 fax:  email: 



37. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Farkas Ákos

Farkas Zsolt

Filótás József

Fodor Máté

Gerebics Gábor

Gyócsi László

Harmat Tamás Béla

Hayer Ottó

Név

G/901665

G/900087

G/002663

G/003443

G/004341

G/901643

G/901630

G/901639

Igazolvány száma

2011.11.02.

2013.07.23.

2012.11.14.

2012.09.07.

2015.07.29.

2015.01.19.

2014.12.19.

2015.05.28.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 7737 Székelyszabar, Szent István u. 142. 

Értesítési cím: 7666 Pogány, Hunyadi u. 2. 

Értesítési cím: 7831 Pellérd, Dózsa Gy.u.106. 

Értesítési cím: 7754 Bóly, Vörösmarty u. 25. 

Telefon: +36(20)6612-771 fax:  email: ggaz@citromail.hu

Telefon: +36303105502 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9567 654 fax: +36(72)215 618 email: 

Telefon: +36(20)9657-277 fax:  email: hayerkft@boly.hu



38. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Heibl Gábor

Hencz Zsolt

Hódi Endre

Hoffmann Balázs

Horváth István

Horváth János

Horváth László

Horváth Péter

Horváth Zsolt

Név

G/003079

G/001517

G/901658

G/002790

G/003395

G/901601

G/003480

G/002573

G/003016

Igazolvány száma

2011.11.27.

2012.11.15.

2011.07.07.

2013.11.21.

2012.08.28.

2014.12.14.

2012.10.16.

2012.04.25.

2011.09.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



39. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Hosszú Csaba

Hölbling Zsolt

Hrubes Antal

Járányi Gábor

Jauk Ferenc

Jillek Péter István

Jolántai Attila

Jónás Robin

Karlovics Károly

Név

G/901616

G/002686

G/002567

G/002930

G/003844

G/001740

G/900079

G/003681

G/901640

Igazolvány száma

2014.12.15.

2012.08.30.

2012.07.11.

2011.06.27.

2014.04.20.

2014.05.26.

2013.07.21.

2013.06.25.

2012.01.14.

Lejárat napja

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



40. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Kerner Imre

Kertész Gábor

Kis Jenõ

Kiss József

Kiszely Szabolcs

Koch Menyhért Fülöp

Kocsis Szilárd

Koprivanacz János

Név

G/901618

G/001858

G/001410

G/901636

G/901620

G/900091

G/002967

G/901650

Igazolvány száma

2013.12.10.

2014.11.25.

2012.08.02.

2015.01.08.

2014.12.16.

2011.06.06.

2011.07.25.

2011.06.28.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7627 Pécs, Kispiricsizma dûlõ 24. 

Értesítési cím: 7627 Pécs, Bittner Alajos u. 38. 

Telefon: +36(30)9360-003 fax: +36(72)215-323 email: kerteszbt@t-email.hu

Telefon: +36(30)2048-251 fax: +36(72)242841 email: 



41. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Kovács Antal

Kovács Géza

Kovács János

Kovács János

Kovács Károly

Körösztös Imre Géza

Krikler József

Kristofics Károly

Név

G/001518

G/004059

G/901602

G/901659

G/002568

G/900093

G/900095

G/003328

Igazolvány száma

2012.12.17.

2015.01.29.

2014.12.14.

2016.03.18.

2012.03.11.

2014.04.20.

2011.05.29.

2012.07.10.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7636 Pécs, Gadó u. 16. 

Értesítési cím: 7625 Pécs, Makártetõ u. 10/6 

Értesítési cím: 7900 Szigetvár, Ady E. u. 5. 

Telefon: +36(20)9283 757 fax: +36(72)443 388 email: 

Telefon: +36(30)3565232 fax: +36(72)226-240 email: 

Telefon: +36(30)226-7495 fax: +36(73)311-745 email: janos47@t-online.hu



42. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Kumli József

Kun László

Leiszter József István

Ligeti László

Makk Attila  Tibor

Mangold Ferenc Gábor

Mészáros József

Mezõ István

Név

G/900066

G/901622

G/900081

G/901604

G/002450

G/003035

G/900069

G/002501

Igazolvány száma

2015.01.15.

2013.03.26.

2013.09.14.

2013.12.14.

2012.10.07.

2011.09.25.

2015.03.13.

2011.12.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 7763 Szemely, IBOLYA UTCA 2. 

Értesítési cím: 7630 Pécs, Huba u. 23. 

Telefon: +36203249570 fax:  email: 

Telefon: +36(30)300-9607 fax: +36(72)510-211 email: info@intertherm.hu



43. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Mihálovics László

Miklós Antal Péter

Molnár Csaba

Muck Ferenc

Murányi Sándor

Nagy Imre

Orosz Sándor

Ováry Pál

Pammer Dániel

Név

G/002983

G/003061

G/900077

G/900072

G/900068

G/004154

G/002915

G/004217

G/002359

Igazolvány száma

2011.08.07.

2011.10.25.

2012.06.20.

2014.05.18.

2013.01.20.

2015.03.11.

2011.05.24.

2015.04.14.

2012.07.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

X

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 7700 Mohács, Ady Endre u. 50. 

Értesítési cím: 7967 Drávafok, Fõ u. 39. 

Telefon: +36(20)369 0935 fax:  email: 

Telefon: +36(30)569-3969 fax:  email: pal.ovary@freemail.hu



44. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Pammer Károly

Papp István

Papp László János

Papp Zoltán

Periskics Miklós

Perneker Zoltán

Petschnig Ernõ

Pók Péter

Név

G/901644

G/002331

G/901654

G/003343

G/001886

G/900096

G/003338

G/001861

Igazolvány száma

2015.01.19.

2012.08.08.

2011.06.03.

2012.07.11.

2011.12.27.

2011.06.19.

2016.02.23.

2015.04.14.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 7627 Pécs, Marx u.118. 

Értesítési cím: 7668 Keszü, Zrínyi M. út 21. 

Telefon: +36(72) 252525 fax: +36(72)551195 email: 

Telefon: +36(30)297-5949 fax: 1 226-0419 email: 



45. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Püski Mátyás

Püski Zsombor

Radó György

Radvánszki Károly

Resál Péter

Riszt András János

Schmuck Róbert László

Sifter Zoltán

Simon Tamás Tibor

Név

G/900071

G/003715

G/001429

G/004106

G/002918

G/004099

G/901652

G/002968

G/004407

Igazolvány száma

2013.01.18.

2013.08.06.

2012.09.20.

2015.02.18.

2011.05.29.

2015.02.15.

2013.04.07.

2011.07.25.

2016.01.12.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 7625 Pécs, Vilmos u. 12. 

Értesítési cím: 7900 Szigetvár, Basa u. 34. 

Értesítési cím: 7633 Pécs, Páfrány u. 27. 8/2. 

Telefon: +36(20)9671 040 fax: +36(72)216 962 email: radzsi@businesstel.hu

Telefon: +36(70)634 6229 fax:  email: riszt.andras@freemail.hu

Telefon: +36(20)3662-050 fax:  email: gazkeszulek.szerviz@freemail.hu



46. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Skriván Barnabás

Soós László

Szabó László

Szentpáli Zoltán

Szerdalácz László

Szidonya Gábor

Szilasi Gábor

Szili Zsolt

Szõcs Jenõ

Név

G/002928

G/004456

G/000147

G/003449

G/901637

G/002428

G/003683

G/002903

G/900074

Igazolvány száma

2011.06.22.

2016.04.21.

2012.07.11.

2012.09.12.

2015.01.11.

2011.09.09.

2013.06.26.

2013.04.25.

2011.06.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 7621 Pécs, Goldmark Károly u. 1. III/14. 

Értesítési cím: 7634 Pécs, Cseralja dûlõ 9/a 

Telefon: +36(30)530 2198 fax: +36(72)5490814 email: soso.laszlo@gmail.com

Telefon: +36(30)9278-989 fax:  email: 



47. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Sztecsovics László

Szvatek Lajos

Takó Sándor Pál

Ternyák Lajos

Tóth Zoltán

Várda Csaba

Varga Rudolf

Varga Szilárd

Név

G/003393

G/901631

G/002919

G/002569

G/900094

G/002446

G/901668

G/003450

Igazolvány száma

2012.08.10.

2014.12.31.

2016.03.03.

2012.08.08.

2011.05.29.

2011.09.30.

2014.12.02.

2012.09.12.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 38/a 

Értesítési cím: 7900 Szigetvár, Alkotmány u. 30. 

Telefon: +36(30)959-8536 fax: +36(72)252-960 email: 

Telefon: 06-73-311-507 fax: 0 email: 

Telefon: +36702584505 fax:  email: 



48. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye
Vasáros Zoltán

Vaskovics József

Veréb  Zsolt

Vimláti Péter

Vizi József

Weber György

Weisz Gábor

Werner Péter

Név

G/003766

G/002570

G/002023

G/004435

G/901638

G/003360

G/900076

G/900086

Igazolvány száma

2013.11.11.

2012.06.19.

2014.07.04.

2016.02.29.

2015.06.02.

2012.07.17.

2015.04.14.

2016.02.02.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

X

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 7633 Pécs, Gosztonyi Gy. u. 20/B 3/12 

Értesítési cím: 7633 Pécs, Faludi F. u. 20. 

Értesítési cím: 7761 Kozármisleny, Jácint u. 9. 

Értesítési cím: 7700 Mohács, HORVÁTH KÁZMÉR u. 15/B. I./4. 

Telefon: +36(30)520-7691 fax: +36(72)512-232 email: vimlatip@freemail.hu

Telefon: +36(70)333-4058 fax: +36(72)312-265 email: 

Telefon: +36(30)900-7904 fax: +36(72)570-203 email: weisz.g@vipmail.hu

Telefon: +36(20)940-1970 fax:  email: wernerpeter@freemail.hu



49. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Baranya megye

Békés megye

Wessják Zsolt

Zeller József

Zóka-Dani József

Zsámboki József

Zsiborás Miklós

Zugfil János

 Kovács László

 Kovács Zoltán Gábor

 Marik  Pál

Név

G/901655

G/002524

G/003388

G/901628

G/901600

G/900092

G/002376

G/002377

G/002380

Igazolvány száma

2013.07.06.

2012.01.13.

2012.08.08.

2014.12.16.

2014.12.11.

2011.11.09.

2011.07.23.

2011.07.23.

2012.07.23.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7625 Pécs, Zöldfa u. 27. 

Telefon: +36(20)553-8070 fax: +36 (72) 323-317 email: 



50. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Abonyi  Zoltán  László

Adamik György

Andrej Zoltán

Antali Lajos

Bagdi Tamás

Balázs Béla

Balázs László

Bálint János

Balkus Imre

Név

G/003909

G/002718

G/003826

G/900131

G/004182

G/002362

G/003239

G/002657

G/901575

Igazolvány száma

2014.09.16.

2012.10.06.

2014.03.09.

2012.10.11.

2015.03.22.

2011.07.23.

2012.04.10.

2012.09.27.

2015.02.09.

Lejárat napja

X

X

X

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 90. 

Értesítési cím: 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 62. 

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Felsõ-Körös sor 54 

Telefon: 30/337-57-38 fax: 66/641-127 email: 

Telefon: 036303158405 fax:  email: 

Telefon: 66-455786 fax:  email: 



51. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Balogh István

Bán Imre

Bánfi Ferenc

Bankó Lajos

Bencsik János

Bencsik Mihály

Bene Róbert

Benkõ László

Berényi Béla

Név

G/901495

G/002495

G/901593

G/000068

G/900116

G/901590

G/002466

G/003711

G/900275

Igazolvány száma

2015.02.10.

2011.12.14.

2014.10.21.

2012.07.13.

2013.01.07.

2015.08.17.

2011.11.12.

2013.07.24.

2015.06.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5500 Gyomaendrõd, Bajcsy Zs. utca 127 

Telefon: +36303404834 fax:  email: 



52. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Bíró László

Blaskó László

Bódi Mihály

Bognár János

Boruzs József

Brachna István

Bús György

Chrappan Mihály

Csányi László

Név

G/901839

G/901584

G/900105

G/003967

G/901580

G/003323

G/901847

G/002731

G/900125

Igazolvány száma

2011.09.15.

2015.04.20.

2015.08.18.

2014.11.30.

2013.10.08.

2012.07.10.

2014.12.08.

2012.10.14.

2015.05.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 5900 Orosháza, Uzsoki u. 19. 

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 58. 

Telefon: 30-2362217 fax:  email: 

Telefon: 66-437591 fax:  email: 



53. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Csatlós István

Csernák Zoltán

Csikós Elek

Csikós Ferenc

Csizmadia Ferenc

Csüllög Sándor

Czeglédi József

Deme Mihály Imre

Demeter István

Név

G/001995

G/002795

G/901830

G/002732

G/003622

G/002062

G/901592

G/002709

G/002834

Igazolvány száma

2012.07.13.

2012.11.25.

2011.06.29.

2012.10.14.

2013.04.07.

2014.07.29.

2015.02.09.

2012.09.22.

2013.01.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



54. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Demkó András

Dezsõ Sándor

Dudaszeg Zoltán

Duna Zsolt

Durkó László

Dutkon László István

Egeresi János

Erõs László Sándor

Fábián Imre

Név

G/901568

G/004359

G/901565

G/002733

G/901496

G/003280

G/003165

G/003093

G/001269

Igazolvány száma

2014.12.23.

2015.09.02.

2014.11.18.

2012.10.14.

2015.10.11.

2012.06.06.

2012.01.23.

2011.12.05.

2012.05.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5700 Gyula, Zsinor u. 29. 

Értesítési cím: 5800 Mezõkovácsháza, Sármezey utca 48/A 

Értesítési cím: 5624 Doboz, Kulich út 14. 

Telefon: 06 66 467615 fax:  email: 

Telefon: 06-30-3497334 fax:  email: 

Telefon: 30/3384265 fax:  email: 



55. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Fábri Mátyás

Farmasi Károly

Fáskerti István

Fekete László Ottó

Ferencz Zsolt

Fodor Lajos

Földesi Tibor

Gábor József

Gábriel Pál

Név

G/003623

G/901814

G/002370

G/002371

G/003240

G/003223

G/901588

G/901516

G/901819

Igazolvány száma

2013.04.07.

2015.02.16.

2011.07.23.

2011.07.23.

2012.04.10.

2012.03.13.

2015.02.09.

2014.12.15.

2015.03.22.

Lejárat napja

X

 

 

 

X

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5900 Orosháza, József Attila utca 2 

Értesítési cím: 5900 Orosháza, Virág utca 31 

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 118 

Telefon: +36302698239 fax:  email: 

Telefon: +36309531309 fax:  email: 

Telefon: 304017224 fax:  email: 



56. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Galbicsek Lajos

Gáll László

Gombkötõ Lajos István

Gonda Tibor

Gulyás András

Gurzó Mihály

Gyaraki Lajos

Gyaraki László

Gyebnár János

Név

G/004183

G/003231

G/002551

G/002735

G/003421

G/901557

G/901559

G/901574

G/901507

Igazolvány száma

2015.03.22.

2012.03.28.

2012.02.18.

2012.10.14.

2012.08.29.

2014.12.15.

2014.12.15.

2015.01.12.

2014.12.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 16 

Telefon: +36203243301 fax:  email: 



57. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Gyenge Sándor

Gyivicsán András

Gyöngyösi Zsolt

Hajdú Miklós

Horgász Ernõ József

Horostyák Zsolt

Horváth István

Horváth Péter

Hrabovszki András

Név

G/002764

G/901825

G/001887

G/901835

G/003592

G/004103

G/001539

G/901497

G/003242

Igazolvány száma

2012.11.05.

2015.07.27.

2014.12.09.

2011.09.18.

2013.03.10.

2015.02.16.

2012.11.22.

2015.01.06.

2012.04.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 5940 Tótkomlós, Árpád út 54. 

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Lapos u. 3. 

Telefon: +36309384843 fax:  email: 

Telefon: +36705618632 fax:  email: 



58. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Hrivnák János

Izsó Imre

Jakó Sándor

Jarabin Gyula Zoltán

Juhász Pál

Juhos Imre

Káli Lajos

Kaluzsa Zoltán

Kántor Zoltán

Név

G/002736

G/901824

G/900129

G/003218

G/900124

G/001590

G/901821

G/003205

G/002727

Igazolvány száma

2012.10.14.

2015.10.11.

2012.10.05.

2012.03.05.

2011.07.26.

2013.01.30.

2011.08.21.

2012.02.15.

2012.10.14.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5500 Gyoma, Bercsényi utca 19. 

Telefon: 0620-3472007 fax:  email: 



59. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Kanyári Albert

Kindli György

Kis Pál

Kis-Pál Antal

Kiss Béla Pál

Kiss Csaba

Kiss Kálmán

Klenk Viktor

Kocka János

Név

G/002517

G/002102

G/002765

G/003202

G/003098

G/003215

G/002738

G/002650

G/901850

Igazolvány száma

2012.02.13.

2015.01.22.

2012.11.07.

2012.02.13.

2011.12.05.

2012.03.02.

2012.10.14.

2013.07.06.

2015.09.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5900 Orosháza, Szüret utca 9. 

Telefon:  fax:  email: 



60. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Kocsondi Bálint László

Kohanyecz István

Kokavecz György

Kondacs Nándor

Koszna György

Kovács Vendel

Kovalcsik Zoltán

Kõszegi  László Mihály

Krajcsik Sándor

Név

G/002739

G/003096

G/003543

G/002033

G/003593

G/901560

G/003697

G/002379

G/002740

Igazolvány száma

2013.11.04.

2011.12.05.

2013.01.22.

2014.07.16.

2013.03.10.

2015.01.15.

2013.07.14.

2011.07.23.

2012.10.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



61. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Krajcsovics Róbert

Kraszkó András

Krnács Tibor

Kurta Ferenc

Kürti István

Laczó Mihály

László István

László József

Lóczi Csaba

Név

G/003166

G/002741

G/003266

G/901812

G/001340

G/900115

G/003335

G/003232

G/901844

Igazolvány száma

2012.01.23.

2012.10.14.

2012.05.14.

2015.06.17.

2012.05.31.

2012.03.06.

2012.07.11.

2012.03.28.

2015.02.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5700 Gyula, Siórét utca 26 

Értesítési cím: 5940 Tótkomlós, Bezerédi u. 22. 

Telefon: 20-9597846 fax:  email: 

Telefon: +36303185840 fax:  email: 



62. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Lövei Lajos

Lukoviczki György

Majorosi Károly Róbert

Makai Zoltán

Marik Zoltán

Markovics Mihály

Máté Pál

Matyi József

Medovarszki Péter Pál

Név

G/900126

G/901572

G/002833

G/900128

G/003698

G/002381

G/002744

G/901836

G/003047

Igazolvány száma

2015.05.31.

2015.01.08.

2013.01.28.

2013.01.25.

2013.07.14.

2011.07.23.

2012.10.14.

2015.08.17.

2011.10.11.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5800 Mezõkovácsháza, SZABADSÁG UTCA 60 

Értesítési cím: 5500 Gyomaendrõd, Zrínyi Miklós utca 1 

Telefon: 06303255281 fax:  email: 

Telefon: +36305043154 fax:  email: 



63. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Mészáros György József

Mezõ Pál

Mizsik Mihály

Molnár Péter Kristóf

Nagy Gábor János

Nagy László

Nagy Róbert

Niedermayer Pál

Nyeste András

Név

G/002647

G/901585

G/901501

G/003184

G/003624

G/900098

G/003152

G/901849

G/901833

Igazolvány száma

2013.07.05.

2015.01.29.

2014.12.15.

2012.02.01.

2013.04.07.

2014.12.10.

2012.01.08.

2015.01.19.

2015.01.25.

Lejárat napja

X

 

X

X

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



64. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Nyeste Sándor

Okányi István

Opauszki András

Orbán Péter

Orosz András

Orosz Lajos

Pál Ottó

Paluska György Tibor

Pap László

Név

G/901581

G/002754

G/003558

G/002615

G/002892

G/900102

G/002670

G/900122

G/001573

Igazolvány száma

2015.03.22.

2012.10.17.

2013.02.06.

2012.05.27.

2013.03.30.

2015.08.31.

2012.08.02.

2015.01.28.

2013.01.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5666 Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 26. 

Értesítési cím: 5900 Orosháza, Hold u. 47. 

Telefon: 68-440640 fax:  email: 

Telefon: +36706160105 fax: 0 email: 



65. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Papp Mihály

Pataki József

Patyusik András

Pilán Mihály

Plesovszki József

Pljesovszki Zoltán János

Poljovka Pál

Pribojszki András

Priskin  Lajos

Név

G/901815

G/901583

G/002755

G/901586

G/000922

G/003595

G/901576

G/001583

G/002887

Igazolvány száma

2015.02.26.

2015.01.25.

2012.10.17.

2015.02.04.

2012.04.05.

2013.03.10.

2015.02.09.

2013.01.18.

2013.03.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5551 Csabacsûd, Arany János utca 29 

Telefon: +36702121600 fax:  email: 



66. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Prozlik Imre

Pusztai János

Püski Gábor

Rábai László

Rajniczer József

Regõs László

Rétlaki János

Rozsnyai Pál

Rudner János

Név

G/901567

G/003367

G/003081

G/003102

G/004072

G/003257

G/901594

G/003219

G/901570

Igazolvány száma

2014.12.23.

2012.08.07.

2011.11.28.

2011.12.05.

2015.02.05.

2012.04.23.

2015.02.12.

2012.03.05.

2015.01.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 5711 Gyulavári, Kisvasút u. 9. 

Telefon: +36309439405 fax:  email: 



67. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Rung László

Sági  Zoltán

Sáli András

Salka József

Sarkadi Attila Sándor

Seben Pál

Sebestyén János

Sebõk Ferenc

Semlyényi László

Név

G/901573

G/002660

G/002746

G/003168

G/000181

G/002747

G/901562

G/002203

G/900108

Igazolvány száma

2015.01.15.

2012.07.20.

2012.10.17.

2012.01.23.

2012.01.02.

2012.10.17.

2014.12.16.

2015.05.17.

2015.06.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5742 Elek, Vécsey u 11/a. 

Értesítési cím: 5700 Gyula, KISBÖK ÚT 18 

Telefon: 06-30-8588122 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



68. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Seres László

Sonkoly Gábor

Sonkolyné Szekerczés Margit

Süli Bertalan

Süli Bertalan

Sütõ Árpád

Süveges János

Svecz Zoltán

Szabó Imre Pál

Név

G/002748

G/901841

G/901840

G/901813

G/003881

G/003674

G/003815

G/003831

G/001582

Igazolvány száma

2012.10.17.

2014.06.10.

2014.06.10.

2013.02.18.

2014.07.13.

2013.06.04.

2014.02.18.

2014.03.12.

2013.02.04.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



69. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Szabó József

Szabó Sándor

Szabó Zoltán

Szabó Zsolt Zoltán

Számfira István

Szekeres Antal

Szerencsi Imre

Szikora Krisztián Tibor

Szilágyi István

Név

G/901829

G/002094

G/002138

G/003261

G/901393

G/003577

G/901852

G/002750

G/002751

Igazolvány száma

2011.05.04.

2015.08.26.

2014.10.07.

2012.04.27.

2013.01.15.

2013.02.18.

2012.08.08.

2012.10.17.

2012.10.17.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5600 Békéscsaba, Török Ignác utca 41.. 

Telefon: 20-9462983 fax:  email: 



70. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Szirbik István

Szirony Gábor

Szluka András László

Szokola János

Szõke  László

Sztancsik János

Szûcs Imre

Szûcs Zoltán

Tamás Ferenc

Név

G/003625

G/901571

G/901848

G/901499

G/000186

G/001264

G/003082

G/002611

G/002592

Igazolvány száma

2013.04.07.

2011.07.26.

2014.12.14.

2014.12.15.

2012.01.02.

2014.12.09.

2011.11.28.

2012.05.24.

2013.04.21.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



71. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Tar József

Tiba Mihály

Torma Ernõ

Tóth Attilla

Tóth Lajos Ferenc

Tóth Péter

Turbucz Imre

Uhrin Károly András

Valach János

Név

G/003594

G/002675

G/901816

G/003217

G/002156

G/901510

G/001601

G/901832

G/003185

Igazolvány száma

2013.03.10.

2012.08.10.

2015.03.01.

2012.03.02.

2015.02.11.

2015.01.18.

2013.02.13.

2011.06.21.

2012.02.01.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5622 Köröstarcsa, Fürst Sándor u. 4. 

Telefon: 30-472-4565 fax: 0 email: 



72. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye
Vandlik János

Váradi Ferenc Sándor

Varga Sándor

Veres József

Veress Lajos

Vidovenyecz István Béla

Vígh József Tibor

Vineter  Márton

Zelenák  András

Név

G/901564

G/002757

G/901579

G/002617

G/002391

G/003626

G/002927

G/002392

G/900123

Igazolvány száma

2014.12.23.

2012.10.17.

2015.02.22.

2013.05.27.

2011.07.23.

2013.04.07.

2011.06.21.

2011.07.26.

2015.03.22.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5520 Szeghalom, Fáy utca 2 II/5 

Értesítési cím: 5900 Orosháza, HAJNAL UTCA 9. 

Telefon: +36303237851 fax:  email: 

Telefon: +36709852032 fax:  email: 



73. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zelenyánszki Pál

Zsiák János

Ádám Mátyás

Andrási László

Árnyas András

Bacsó András

Bacsó András

Bálint István

Balla Bertalan

Név

G/003736

G/004437

G/004232

G/004159

G/003971

G/004163

G/004239

G/004137

G/004110

Igazolvány száma

2013.09.01.

2016.03.11.

2015.04.30.

2015.03.12.

2015.01.22.

2015.03.12.

2015.05.03.

2015.03.03.

2015.02.18.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5800 Mezõkovácsháza, Nyírfa u. 24. 

Telefon: 0630-9588776 fax:  email: 



74. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Bárdos Attila

Bárdos István

Barkó László

Batári Tibor

Bencsik Antal

Beregi István

Bertalan Sándor

Bertha Miklós

Bialkó Sándor

Név

G/002492

G/004113

G/001870

G/001871

G/001523

G/002553

G/001524

G/004240

G/003957

Igazolvány száma

2012.12.07.

2015.02.18.

2013.12.16.

2013.12.16.

2012.11.20.

2012.02.24.

2012.11.20.

2015.05.03.

2015.01.14.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



75. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Binda József

Birki György

Bleha Zoltán Róbert

Bodnár István

Bodnár István

Bodnár József

Bolló Péter János

Boncsér József

Borbély István

Név

G/900177

G/000553

G/002497

G/004198

G/004090

G/004381

G/003112

G/001872

G/003987

Igazolvány száma

2013.04.26.

2012.03.07.

2013.01.08.

2015.03.31.

2015.02.10.

2015.10.28.

2011.12.08.

2013.12.16.

2014.12.09.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



76. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borics József

Bráz István

Breitenbach Sándor

Brezsnyák Ferenc

Brezsnyák Zoltán

Buczilla József

Budavári István

Buha István

Bukovenszki István

Név

G/004450

G/004311

G/004365

G/001994

G/002992

G/004092

G/003722

G/900194

G/004417

Igazolvány száma

2016.04.13.

2015.06.25.

2015.09.16.

2014.07.07.

2011.08.10.

2015.02.10.

2013.08.13.

2011.12.07.

2016.02.03.

Lejárat napja

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



77. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Bunyik László

Cindula Attila

Csák Csaba

Csépányi Dénes

Csirmaz Zsolt

Csizmár Bertalan

Csizmár Róbert

Czimbor Csaba

Dohány István

Név

G/004086

G/002613

G/003397

G/002789

G/003420

G/901908

G/003376

G/002494

G/004255

Igazolvány száma

2015.02.09.

2012.05.25.

2012.08.28.

2012.11.18.

2012.08.29.

2013.06.28.

2012.08.07.

2011.12.10.

2015.05.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



78. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Dohány József

Dúl Ágoston

Duschek Gábor

Ecsedi Ákos

Éles Zoltán

Farkas Barnabás

Farkas Lajos

Farkas Zsolt Ferenc

Fehér Attila

Név

G/004177

G/001694

G/002851

G/003612

G/004070

G/001874

G/004257

G/003921

G/002618

Igazolvány száma

2015.03.17.

2013.05.29.

2013.02.09.

2013.03.26.

2015.02.05.

2013.12.16.

2015.05.26.

2014.10.15.

2012.05.30.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



79. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Fehér Sándor

Fodor József

Forrai János

Frózsi Béla

Gergely János

Gergely József

Gombos Sándor

Gönczi József

Gönczi Zoltán

Név

G/003591

G/002072

G/900151

G/003785

G/004274

G/004044

G/004436

G/004457

G/003923

Igazolvány száma

2013.03.05.

2014.09.01.

2013.01.21.

2014.01.07.

2015.06.08.

2014.12.09.

2016.03.10.

2016.04.27.

2014.10.22.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



80. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Görzsöny Norbert

Guba József

Gulyás Attila

Györfi György Miklós

Gyuricza László

Harnisféger József

Havrán István

Hegedüs Zoltán

Hernádi   Péter

Név

G/002876

G/001526

G/900183

G/002999

G/001570

G/900403

G/004213

G/001695

G/001876

Igazolvány száma

2014.03.07.

2012.11.20.

2011.06.28.

2011.08.21.

2012.03.12.

2011.06.22.

2015.04.13.

2013.05.29.

2013.12.16.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



81. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hornyák János

Horváth Gábor

Horváth Sándor

Illés Antal

Illés Zoltán

Iván János

Jáborszki Zsolt

Juhász Károly

Juhász Sándor

Név

G/902010

G/004064

G/004127

G/901910

G/002985

G/900140

G/002852

G/900196

G/002805

Igazolvány száma

2013.10.06.

2015.01.14.

2015.02.23.

2011.10.12.

2011.08.08.

2013.01.18.

2013.02.09.

2014.02.12.

2012.12.12.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



82. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kádár Ferenc

Kadlok Ferenc

Kalocsai Zoltán

Karajz István

Károlyi László

Kárpi Tibor

Kázméri János

Kecskeméti Gergely

Kecskeméti János

Név

G/004400

G/901907

G/003638

G/003920

G/004052

G/004074

G/004215

G/003041

G/003783

Igazolvány száma

2015.12.15.

2013.06.28.

2013.04.16.

2014.10.15.

2015.01.28.

2015.02.08.

2015.04.13.

2011.09.28.

2013.12.19.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



83. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kerekes Zsolt

Keresztesi Mihály

Kertész József

Kiss János

Kocsis István

Kohán László

Koncz József

Kónya Zoltán

Kossuth Bertalan István

Név

G/901906

G/004139

G/003686

G/003951

G/004045

G/004120

G/002541

G/004083

G/002853

Igazolvány száma

2011.08.22.

2015.03.03.

2013.07.08.

2014.10.03.

2015.01.19.

2015.02.23.

2012.01.28.

2015.02.09.

2013.02.09.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



84. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kosztyó Péter Ferenc

Kovács Gyula Tibor

Kovács Tibor

Kozma László

Kövér Gábor

Kubis Péter

Kuli István

Kurecskó Zsolt

Kurek Zsolt

Név

G/001878

G/002352

G/003233

G/003679

G/004214

G/900186

G/001296

G/003269

G/003601

Igazolvány száma

2013.12.16.

2012.07.14.

2012.03.28.

2013.06.24.

2015.04.13.

2014.01.19.

2014.02.24.

2012.05.24.

2013.03.12.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



85. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Lalik József

Lehoczky Gyõzõ

Liva József

Losonczi József

Luterán Károly

Malacsek Zoltán

Marinkovics Péter György

Márton István

Márton József

Név

G/004004

G/004054

G/004303

G/004222

G/901909

G/002572

G/002677

G/004237

G/001530

Igazolvány száma

2014.12.14.

2015.01.20.

2015.06.22.

2015.04.14.

2013.07.01.

2012.03.17.

2012.11.20.

2015.05.03.

2012.11.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



86. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mázik Gábor

Mertus Barnabás

Mészáros József

Mészáros Károly

Mezei János

Mihály András

Molnár András

Mónus István

Motkó Zsolt

Név

G/001449

G/902017

G/004305

G/900153

G/004231

G/901885

G/004178

G/004000

G/003786

Igazolvány száma

2013.11.17.

2014.01.28.

2015.06.23.

2013.01.08.

2015.04.30.

2012.06.20.

2015.03.17.

2014.12.14.

2014.01.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



87. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Muha József

Nagy Antal

Nagy Attila

Nagy Ferenc

Nagy István Zoltán

Nagy László

Nagy Zoltán

Nemes Gyõzõ József

Németh Tibor

Név

G/001744

G/001879

G/900182

G/003119

G/004155

G/004161

G/004173

G/001880

G/003054

Igazolvány száma

2012.02.15.

2013.12.16.

2013.12.29.

2011.12.14.

2015.03.12.

2015.03.12.

2015.03.17.

2013.12.16.

2011.10.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



88. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Nevizsánszki László

Novák István

Novák Norbert

Nyikes Attila

Nyitrai Zoltán

Oláh György

Olajos Viktor

Ónodi Sándor

Ónodi Viktor

Név

G/002583

G/004246

G/003200

G/900180

G/004275

G/002405

G/003337

G/900161

G/004263

Igazolvány száma

2012.06.06.

2015.05.19.

2012.02.09.

2014.04.20.

2015.06.08.

2012.08.10.

2012.07.11.

2013.07.27.

2015.05.26.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



89. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Oravecz Ottó

Orosz László

Orsovai János

Országh Tibor

Ovád László Attila

Palocsai Barnabás

Papp János Zoltán

Papp József

Papp Szilveszter

Név

G/001503

G/001649

G/001900

G/004142

G/001532

G/003068

G/002854

G/901894

G/004258

Igazolvány száma

2012.11.14.

2014.04.08.

2014.03.30.

2015.03.03.

2013.11.20.

2011.11.09.

2013.02.09.

2011.05.14.

2015.05.26.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata



90. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Papp Zoltán

Paszternák László

Pataki Pál

Perjési Ákos

Pirics Sándor

Pocsai Béla

Pocsay Levente

Podráczki  Tibor

Polecskó László

Név

G/004210

G/004363

G/001954

G/003143

G/003706

G/002855

G/003970

G/002222

G/900174

Igazolvány száma

2015.04.09.

2015.09.15.

2014.04.07.

2012.01.03.

2013.07.17.

2013.02.09.

2014.10.14.

2013.02.17.

2013.11.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



91. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Polecskó László

Polgár Ferenc

Polgári Lajos

Polónyi György

Pongrácz Zoltán Gáspár

Prokop József

Rambács Ottó

Rémiás Béla

Rétháti Tibor

Név

G/004418

G/004060

G/004277

G/002856

G/004164

G/004276

G/004091

G/004058

G/004273

Igazolvány száma

2013.11.09.

2015.01.04.

2015.06.08.

2013.02.09.

2015.03.12.

2015.06.08.

2015.02.10.

2015.01.04.

2015.06.08.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



92. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Rozman Ferenc

Rozman Roland

Sarkadi Géza

Sepsi Dezsõ

Simon Imre

Sipos István

Skorván István

Sóvári Károly

Surányi Gyula

Név

G/900146

G/900147

G/002606

G/004144

G/901891

G/004220

G/004034

G/004272

G/004071

Igazolvány száma

2013.07.03.

2013.07.03.

2012.05.20.

2015.03.03.

2011.08.07.

2015.04.14.

2015.01.04.

2015.06.08.

2015.02.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



93. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Surin Sándor

Szabados Károly

Szabó Csaba Jenõ

Szabó Gábor

Szabó Gábor

Szabó Lukács

Szabó Zoltán

Szabó Zoltán

Szaszák László

Név

G/002419

G/001552

G/004302

G/900205

G/003055

G/004179

G/003950

G/003922

G/900206

Igazolvány száma

2012.10.08.

2012.12.10.

2015.06.22.

2011.09.27.

2011.10.17.

2015.03.17.

2014.12.14.

2014.10.22.

2011.10.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



94. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szekeres János

Szemán János

Széplaki Zoltán

Szilágyi János

Szkupé István

Szonda Árpád

Szonda Szabolcs Sándor

Szûcs Zoltán

Szûrös Ferenc

Név

G/004301

G/004033

G/004221

G/004008

G/004124

G/002895

G/003667

G/001881

G/002831

Igazolvány száma

2015.06.22.

2015.01.14.

2015.04.14.

2014.12.18.

2015.02.23.

2013.05.19.

2013.05.27.

2013.12.16.

2013.01.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



95. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Szûrös Ferenc Zsolt

Takács József

Takács Zsolt

Talján Ferenc József

Tar Magdolna

Telekes Norbert

Terdik Tibor

Tisza  László

Tisza Péter

Név

G/004218

G/003034

G/004251

G/001898

G/002012

G/001897

G/900150

G/002245

G/004136

Igazolvány száma

2015.04.14.

2011.09.22.

2015.05.26.

2014.08.05.

2011.06.20.

2014.01.27.

2013.01.19.

2012.03.10.

2015.03.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



96. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Tóbiás János

Toldi György

Tomkó József

Tordai László

Tóth Ferenc

Tóth István

Tóth János

Tóth László

Türk János

Név

G/001882

G/004394

G/900184

G/004001

G/002506

G/003608

G/004250

G/900201

G/004079

Igazolvány száma

2013.12.16.

2015.12.09.

2011.06.28.

2015.01.04.

2013.07.08.

2013.03.18.

2015.05.26.

2013.11.13.

2015.02.09.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



97. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vágási Barnabás

Vajda Tamás

Váradi János

Varga Zoltán

Vaszlik István

Végsõ László

Veres Sándor

Vígh Csaba

Zelena László

Név

G/004080

G/003248

G/003690

G/001630

G/003949

G/002548

G/002510

G/003956

G/003788

Igazolvány száma

2015.02.09.

2012.04.12.

2013.07.09.

2013.03.25.

2015.01.05.

2012.02.10.

2011.12.30.

2014.11.24.

2014.01.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



98. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Ziman Béla

Zolnai Gyõzõ

Zugrovics László

Ábrahám Gábor

Ábrahám Zoltán

Ács György

Adonyi József

Albert Zoltán

Alper Ferenc

Név

G/002131

G/001848

G/004262

G/001233

G/900356

G/003778

G/000549

G/000535

G/002991

Igazolvány száma

2014.10.03.

2013.11.04.

2015.05.26.

2015.08.11.

2011.08.24.

2013.12.04.

2015.07.05.

2013.04.23.

2011.08.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1105 Budapest, Salamon u. 6/B. 

Értesítési cím: 1174 Budapest, Ferihegyi út 267. 

Telefon: 20/5757698 fax: 2609686 email: gabraham@t-online.hu

Telefon: 70/4307453 fax:  email: jhorvath2000@monornet.hu



99. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Ancsin Ferenc

Andrási Lajos

André György

Antal Béla

Babanyecz Balázs

Bábás Gyula

Bacsinszki István

Bagi Nándor

Bagó Elek

Név

G/003640

G/900325

G/001935

G/000710

G/001259

G/001916

G/000809

G/900390

G/000071

Igazolvány száma

2013.04.22.

2011.05.26.

2014.03.26.

2015.04.28.

2015.05.07.

2014.04.04.

2011.07.05.

2014.03.10.

2012.12.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1108 Budapest, Kovakõ u. 26. 

Értesítési cím: 1116 Budapest, Bazsalikom u. 44. 

Telefon: 20/9433689 fax:  email: b11antal@t-online.hu

Telefon: 20/9721344 fax:  email: 



100. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Bagoly János

Bakony Gábor Balázs

Balázs Gábor

Balázs János

Balázs Péter

Bali Éva

Balla Balázs

Balla Elemér

Név

G/003145

G/002687

G/000480

G/002241

G/000484

G/900409

G/900381

G/900419

Igazolvány száma

2012.01.04.

2016.03.21.

2015.02.12.

2012.03.04.

2012.02.25.

2014.05.22.

2011.11.16.

2015.01.15.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/C.  X. 41. 

Értesítési cím: 1038 Budapest, GYÖNGYVIRÁG UTCA 60 

Telefon: 30/2348752 fax:  email: gazguru@freemail. hu

Telefon: 20/945-20-01 fax:  email: 



101. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Balla János

Balla László

Balla Mihály

Ballai István

Balogh István

Balogh László

Balogh Zoltán

Bánfalvi Béla

Bánhidy Tamás

Név

G/000711

G/000713

G/001237

G/002210

G/000069

G/000778

G/900354

G/001063

G/000534

Igazolvány száma

2015.02.09.

2015.03.26.

2015.02.11.

2013.01.26.

2011.11.28.

2013.02.19.

2011.11.28.

2012.10.01.

2012.03.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1223 Budapest, Rózsakert u. 40/A 

Értesítési cím: 1205 Budapest, Valéria u. 48. 

Telefon: 30/9970296 fax: 3625768 email: balla.j@freemail.hu

Telefon: 30/9003990 fax:  email: 



102. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Banka Zoltán

Baranyai Csaba

Baráth József

Bársony György

Bársony Tamás

Barta István Zoltán

Bauer Ferenc

Becsei Lajos

Bederna László

Név

G/000452

G/003599

G/003502

G/000262

G/000715

G/001288

G/000691

G/902643

G/900316

Igazolvány száma

2015.02.05.

2013.03.12.

2012.11.27.

2015.01.12.

2015.01.12.

2012.05.16.

2012.04.02.

2011.05.24.

2015.04.08.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1237 Budapest, Szent László u. 15. 

Értesítési cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 58/A. IV. 1. 

Telefon: 20/9510329 fax: 2847689 email: banka@hu.inter.net

Telefon: 320-89-49 fax:  email: 



103. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Bedõ Miklós

Béki Béla Mihály

Belányi István

Bencsik Attila

Benkó Tibor

Bercsényi Pál Miklós

Bereczki Lajos

Bereczky Attila Károly

Berki József

Név

G/003324

G/000657

G/003259

G/001343

G/000812

G/000048

G/002015

G/002627

G/001465

Igazolvány száma

2012.07.10.

2012.03.22.

2012.04.25.

2012.06.07.

2011.09.04.

2013.01.04.

2014.06.24.

2012.06.09.

2012.10.15.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



104. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Berta József

Bertalan Károly

Bibók László

Bicskei Tibor

Biczó Jenõ

Biczó Tamás

Bihari István János

Birinyi Gábor

Biró Bálint

Név

G/003121

G/900304

G/902686

G/003427

G/001348

G/003928

G/002944

G/002719

G/000305

Igazolvány száma

2011.12.19.

2015.09.20.

2011.06.23.

2012.09.03.

2012.06.11.

2014.11.06.

2016.04.14.

2012.12.21.

2015.01.11.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1162 Budapest, Késmárki utca 20. 

Értesítési cím: 1103 Budapest, Õzláb u. 19./d. 

Telefon: 302318070 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 30-9322-155 fax:  email: 



105. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Bíró Gusztáv

Blaho Gyula

Blázsovics Gábor

Bognár Gábor Imre

Bokory István József

Borbás István

Boros András

Boros Ferenc

Boros János

Név

G/900256

G/001652

G/000716

G/002585

G/001468

G/003905

G/001462

G/004366

G/900289

Igazolvány száma

2015.01.15.

2012.11.27.

2015.06.11.

2013.09.10.

2012.10.23.

2014.09.09.

2011.10.16.

2015.09.17.

2015.03.26.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1037 Budapest, Domoszló u. 5. 

Értesítési cím: 1162 Budapest, Ferenc u. 42. 

Értesítési cím: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 4. 9/87. 

Értesítési cím: 1152 Budapest, Rákosmezõ u. 15. 

Értesítési cím: 1106 Budapest, Dorogi utca 28/a. 

Telefon: 30/5402410 fax:  email: 

Telefon: 30/4478100 fax:  email: www.blazsovics@t-online.hu

Telefon: 20/215-89-80 fax:  email: 

Telefon: 30/9215722 fax: 3064482 email: borosgepesz@t-online.hu

Telefon: 30/9512007 fax:  email: 



106. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Borsos József

Borszuk Csaba

Botos György

Böde István

Bödõk Sándor

Bõhm Gyula

Böröczki László

Bõti Benedek

Bruckner Attila

Név

G/001803

G/002996

G/003348

G/000839

G/000718

G/002061

G/002221

G/003527

G/000719

Igazolvány száma

2015.11.19.

2011.08.21.

2012.07.13.

2012.04.05.

2015.10.25.

2014.07.29.

2013.02.17.

2012.12.20.

2015.01.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 215. 

Értesítési cím: 1162 Budapest, Legenda u. 9. 

Értesítési cím: 1038 Budapest,  Gyöngyvirág u. 60. 

Telefon: 20/9705118 fax:  email: hajosgaz@gmail.com

Telefon: 30/4110070 fax:  email: bodoks@t-online.hu

Telefon: 06 26  344-238/201 fax:  email: 



107. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Brukner Károly

Bucsi István

Budai Gyula

Budavári Attila

Bús Sándor

Buzás Péter

Buzsáki Lajos

Constantin Lajos

Csabai András

Név

G/001962

G/000776

G/003344

G/003940

G/001286

G/003428

G/000249

G/003906

G/000279

Igazolvány száma

2015.06.01.

2013.06.14.

2012.07.11.

2014.11.06.

2013.05.15.

2012.09.03.

2014.12.19.

2014.09.09.

2012.01.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1174 Budapest, Szilárd u. 46. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Mezõõr u. 57. 

Értesítési cím: 1161 Budapest, Nefelejcs utca 6. 

Telefon: 20/5976699 fax: 2560190 email: brukner-baukft@freemail.hu

Telefon: 0620-922-1096 fax:  email: 

Telefon: 30/964-78-72 fax:  email: 



108. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Csák István

Császár Attila

Császár József

Csatári László Ferenc

Cseh János

Csek József

Csek József

Cser András

Csesznyik Zsolt

Név

G/003122

G/003560

G/900339

G/000107

G/001252

G/001762

G/002940

G/000785

G/003108

Igazolvány száma

2011.12.19.

2013.02.18.

2011.07.01.

2012.12.14.

2015.05.18.

2013.07.05.

2011.06.29.

2011.09.07.

2011.12.07.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



109. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Csintalan István

Csóka Péter

Csonka Rudolf

Csorba Gyula

Csordás Lajos

Csúri Jenõ

Czeczon András

Czidor Zsolt

Czinege János

Név

G/003768

G/002397

G/000356

G/000062

G/000755

G/000803

G/001456

G/900328

G/900364

Igazolvány száma

2013.11.13.

2011.07.30.

2012.05.11.

2011.11.14.

2015.05.18.

2011.07.05.

2012.10.10.

2015.01.11.

2011.09.24.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1064 Budapest, VÖRÖSMARTY UTCA 69-71. I./4. 

Telefon: 3127143, 70/5415344 fax:  email: 



110. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Dán László

Danielisz István

Daniludisz Nikosz

Dankó László

Danyis István

Dardos János

Darmos Endre

Dávid László

Deák Attila

Név

G/000618

G/001964

G/002965

G/002997

G/900377

G/000760

G/900252

G/001578

G/000396

Igazolvány száma

2013.03.19.

2014.06.12.

2011.07.24.

2011.08.21.

2013.02.25.

2011.09.04.

2015.02.11.

2014.01.11.

2012.02.12.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1027 Budapest, Szász Károly u.6. 

Értesítési cím: 1164 Budapest, Szabadföld u. 62. 

Telefon: 201-8020 fax:  email: 

Telefon: 4000421,20/9274670 fax:  email: 



111. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Dékány András

Deli György

Deli Károly

Deme Zoltán

Dénes György

Dénes Zoltán

Déri József

Deutsch Dániel

Dézsán Zoltán

Név

G/001924

G/002315

G/003402

G/003650

G/000651

G/900315

G/000600

G/000857

G/001262

Igazolvány száma

2011.10.12.

2015.05.18.

2012.08.28.

2013.04.29.

2015.06.11.

2013.07.21.

2013.03.13.

2011.10.01.

2011.05.07.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1034 Budapest, Selmeci u. 25. I.em. 5. 

Értesítési cím: 1163 Budapest, Lobbanó u. 8. 

Értesítési cím: 1094 Budapest, Tompa u. 15/b. 

Telefon: 30/9903979 fax:  email: deligy@t-email.hu

Telefon: 30/9420293 fax: 4032111 email: denes.gy@freemail.hu

Telefon: 30/9347989 fax: 2167516 email: 



112. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Dezsõfi Károly

Dobai Károly

Dobos Attila

Dobos László

Dobos Róbert

Dobrai Árpád

Dobrosi  László

Dóczi Sándor

Doka László

Név

G/002926

G/900346

G/002986

G/002426

G/003796

G/001941

G/002085

G/000826

G/000290

Igazolvány száma

2011.06.19.

2011.07.20.

2011.08.08.

2012.09.07.

2014.02.03.

2015.01.08.

2014.08.28.

2015.03.31.

2015.06.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1181 Budapest, Barcsay K.u.3. 

Értesítési cím: 1091 Budapest, Ifjumunkás u. 22. 

Értesítési cím: 1172 Budapest, Õsagárd utca 74. 

Értesítési cím: 1042 Budapest, Lebstück Mária u. 53. 

Telefon: 06204674475 fax:  email: 

Telefon: 30/2761201, 2815264 fax:  email: 

Telefon: 20/9262939 fax:  email: jhorvath2000@monornet.hu

Telefon: 30/9911008 fax:  email: doka.laszlo1@chello.hu



113. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Domján László

Donáth Vilmosné

Dr. Laza Tamás

Drágár Csaba

Drenyószki Pál

Dzsaja Kornél

Egerszegi  Zoltán

Egertz József

Elek Lõrinc László

Név

G/000795

G/000223

G/004411

G/002024

G/001828

G/003538

G/003325

G/900387

G/000665

Igazolvány száma

2011.07.22.

2015.01.04.

2016.01.27.

2014.11.05.

2015.03.29.

2013.01.11.

2012.07.10.

2011.11.25.

2012.03.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1144 Budapest, Vezér u. 53/B I/5 

Értesítési cím: 1203 Budapest, Ady Endre u. 68-70. A302. 

Értesítési cím: 1195 Budapest, Jáhn F.u.19. 

Értesítési cím: 1114 Budapest, Kanizsai u. 8/e. I. em. 8. 

Telefon: 2213407, 209738528 fax:  email: 

Telefon: 20/3108492 fax:  email: lazus@freemail.hu

Telefon: 30/5601238 fax:  email: 

Telefon: 30/9493186 fax: 2776821 email: truebt@t-online.hu



114. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Ember Lajos

Endrõdi  István

Erdei Béla Sándor

Erdélyi Zoltán József

Eschbach Tibor Zoltán

Esõ  Csaba

Fábián Zoltán Mihály

Fadgyas László Rudolf

Falus Richárd

Név

G/004403

G/900376

G/000808

G/004230

G/001260

G/001367

G/000759

G/003270

G/001335

Igazolvány száma

2015.12.20.

2013.07.07.

2015.06.15.

2015.04.30.

2013.05.07.

2012.07.02.

2014.12.14.

2012.05.24.

2012.08.07.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1222 Budapest, Csengery u. 13. 

Értesítési cím: 1119 Budapest, Major u. 5. 

Értesítési cím: 1039 Budapest, Kalászi u. 34. 

Telefon: 20/5405049 fax:  email: emberlajos@freemail.hu

Telefon: 20/9292653 fax: 2048365 email: bezzeg.valeria@chello.hu

Telefon: 20/9447664 fax: 2440284 email: zoltan.erdélyi@tvtkft.hu



115. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Fári Zoltán

Farkas György

Farkas István

Farkas László Endre

Farkas László György

Farkas Zsolt

Fehérvári Zoltán

Feik Vilmos

Fejes András János

Név

G/900321

G/900388

G/000044

G/001864

G/003685

G/002858

G/002640

G/002576

G/900394

Igazolvány száma

2015.06.17.

2012.01.05.

2011.11.14.

2015.02.01.

2013.07.04.

2014.02.14.

2012.10.16.

2012.03.22.

2014.02.14.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1171 Budapest, Bodonyi u. 75. 

Értesítési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 2. 

Értesítési cím: 1192 Budapest, BERCSÉNYI UTCA 53 

Telefon: 30/9619240 fax:  email: 

Telefon: 30/381-0672 fax: 0 email: 

Telefon:  fax:  email: 



116. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Fekecs István

Fekete György

Fekete Imre

Fekete János

Ferencz  Zoltán Rudolf

Ferenczi Imre

Ferenczi Zoltán

Feszt Ferenc Árpád

Fige János Zoltán

Név

G/003014

G/001401

G/000659

G/001369

G/003676

G/004147

G/002797

G/003305

G/000832

Igazolvány száma

2011.09.04.

2012.09.05.

2012.03.25.

2012.09.18.

2013.06.06.

2015.03.04.

2014.09.28.

2012.06.20.

2015.02.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 1204 Budapest, Virág Benedek u.10. 

Értesítési cím: 1118 Budapest, Bozókvár utca 1. II/7. 

Telefon: 06-30/95-47-405 fax:  email: 

Telefon: 30/9660542, 3658302 fax: 3658302 email: fige.zoltan@gmail.com



117. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Finszter János

Fogarasi Zoltán

Fokta Zoltán

Fóth Zoltán

Földi András

Földi András

Földi Tamás

Francsics Tamás

Frank Dénes

Név

G/004135

G/000807

G/004132

G/001629

G/002211

G/004048

G/002499

G/003228

G/000418

Igazolvány száma

2015.03.02.

2011.07.05.

2015.03.01.

2014.03.25.

2015.01.04.

2015.01.19.

2012.02.19.

2012.03.21.

2015.06.01.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1089 Budapest, Orczy út 25. II. lépcsõház fsz.1. 

Értesítési cím: 1038 Budapest, Szentendrei út 252. 

Értesítési cím: 1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 51. 

Értesítési cím: 1063 Budapest, Szív u. 33. 

Telefon: 309047665 fax:  email: 

Telefon: 20-8040689 fax:  email: foktazoli@freemail.hu

Telefon: 410-7541 fax: 410-7541 email: 

Telefon: 30/9323615 fax: 3315743 email: frank1063@t-online.hu



118. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Frátrik István

Fülöp Gyula

Füstös Krisztián

Füzy József Norbert

Gaál Ferenc

Gács István

Gajer Gyula Tamás

Gál József

Galanics Aladár

Név

G/002018

G/900353

G/004171

G/003368

G/000471

G/001368

G/900350

G/000609

G/003153

Igazolvány száma

2014.11.06.

2011.08.12.

2015.03.17.

2012.08.07.

2015.03.02.

2012.07.02.

2012.07.10.

2013.03.18.

2012.01.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1222 Budapest, Õszapó u. 3 

Telefon: 209410991 fax:  email: 



119. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Gali Lajos

Galló Gábor

Gáspár Sándor

Gáti Gábor

Gavló József

Gazdag Zoltán

Gellért János

Gerebenics Zsolt

Gergely László

Név

G/901823

G/003665

G/900824

G/003171

G/003542

G/003839

G/900298

G/004449

G/004338

Igazolvány száma

2015.05.04.

2013.05.21.

2015.03.11.

2012.01.24.

2013.01.18.

2014.03.31.

2015.03.11.

2016.04.13.

2015.07.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1173 Budapest, Uszoda u. 3. B/2. 

Értesítési cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 135. IV.épület I.em.6. 

Értesítési cím: 1164 Budapest, Gödölye u. 8. 

Értesítési cím: 1144 Budapest, Ond Vezér út 17/D. 

Telefon: 30/6992877 fax:  email: gali.lajos@freemail.hu

Telefon: 30/2551907 fax:  email: 

Telefon: 30/9508770 fax:  email: flexigaz@t-online.hu

Telefon:  fax:  email: 



120. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Gergely Zoltán

Geyer László

Gimpl Béla

Gondi Endre

Gottl Frigyes

Göbölyös János

Gráf András

Gudeincz László

Gulyás András

Név

G/900319

G/001475

G/002916

G/001278

G/004247

G/000754

G/001297

G/001273

G/900294

Igazolvány száma

2011.06.22.

2012.10.25.

2011.05.25.

2012.09.17.

2015.05.19.

2015.07.12.

2012.05.22.

2012.07.10.

2011.07.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1239 Budapest, Ócsai u. 6. 

Értesítési cím: 1183 Budapest, Frangepán u. 16. 

Telefon: 20/96003516 fax: 2860062 email: g.frigyes@gmail.com

Telefon: 20/3720822 fax:  email: 



121. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Gulyásné Brauswette Borbála

Gut József

Gyetvai Péter Pál

Gyimóti Lajos

Gyulai Ferenc

Gyurkó László

Hadadi József

Hahn István

Hájas András

Név

G/001923

G/000720

G/001939

G/000824

G/004128

G/003935

G/000779

G/001153

G/001221

Igazolvány száma

2012.03.12.

2015.02.09.

2015.06.15.

2012.01.10.

2015.02.24.

2014.11.06.

2011.11.16.

2015.11.24.

2013.10.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1193 Budapest, Csillag u. 49/B 

Értesítési cím: 1239 Budapest, Horgászpart u. 48. 

Értesítési cím: 2463 Tordas, Szabadság út 52. 

Értesítési cím: 1118 Budapest, Regõs utca 3. VI/25 

Értesítési cím: 1125 Budapest, Trencséni u. 31. 

Telefon: 70/5008825 fax:  email: gutjozsef@freemail.hu

Telefon: 30/9776357 fax:  email: gyefakft@t-online.hu

Telefon: 308504225 fax:  email: econdens@freemail.hu

Telefon: x fax:  email: 

Telefon: 30/9513400 fax: 2024590 email: hahn.2000@gmail.com



122. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Hajcsák György

Hajsz László

Hajsz Roland

Hajzók Ferenc

Halasi Sándor

Halász Béla

Halász Gergely György

Halmai István

Hangyál József

Név

G/001834

G/001311

G/004355

G/003646

G/001217

G/000317

G/003773

G/003841

G/000688

Igazolvány száma

2014.10.08.

2013.05.27.

2015.08.30.

2013.04.23.

2015.09.17.

2012.01.28.

2013.11.21.

2014.04.06.

2015.05.26.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1101 Budapest, Vécs köz 8. 

Értesítési cím: 1224 Budapest, XII. utca 50. 

Értesítési cím: 1112 Budapest, Igmándi u.14. 

Értesítési cím: 1152 Budapest, Törõ u.19/b. 

Telefon: 20/3609967 fax:  email: 

Telefon: 30/2213109 fax: 7862166 email: 

Telefon: 06203272553 fax:  email: 

Telefon: 30/9443143 fax: 4690875 email: egep2000@invitel.hu



123. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Hári János

Háry Iván

Havasi Dániel

Hegedûs András

Hegedûs János

Hegyi Gergely

Hegyi Mihály

Heltai Ede György

Hering Tibor

Név

G/000608

G/000282

G/001247

G/000610

G/900422

G/003757

G/001866

G/002945

G/003053

Igazolvány száma

2013.03.13.

2014.12.30.

2012.04.25.

2015.06.11.

2011.11.29.

2013.10.20.

2014.12.19.

2011.07.03.

2011.10.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1154 Budapest, Dessewffy u. 39. 

Értesítési cím: 1135 Budapest, Jász u. 48. fsz. 1. 

Telefon: 20/330-9854 fax: ua. email: 

Telefon: 30/3963065,3395789 fax:  email: hegedusandras@citromail.hu



124. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Herman Sándor

Hess Gyula

Hitter Attila

Hodu Gyula

Hoffmann Krisztián

Hoffmann Pál

Hollender Tibor

Homoki Károly

Hornyák László

Név

G/900336

G/000548

G/000284

G/004194

G/003798

G/000451

G/001069

G/001447

G/000327

Igazolvány száma

2011.07.01.

2015.02.01.

2012.03.02.

2015.03.29.

2014.02.06.

2015.03.03.

2015.05.14.

2012.09.25.

2015.05.18.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1162 Budapest, Etelka utca 6-8. 

Értesítési cím: 1224 Budapest, XIII. utca 1. 

Értesítési cím: 2144 Kerepes, Hold u. 3. 

Telefon: 30/8497729 fax:  email: hodugyula@gmail.com

Telefon: 309312783 fax:  email: hoffmannpet-online.hu

Telefon: 30/2214896 fax: 28/492457 email: 



125. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Horvát Attila

Horváth Csaba

Horváth Gergely

Horváth György

Horváth György

Horváth Illés

Horváth István Péter

Horváth József

Horváth József  Gyula

Név

G/003865

G/002610

G/001644

G/004348

G/900262

G/001699

G/003109

G/000764

G/900292

Igazolvány száma

2014.06.12.

2012.05.24.

2012.07.10.

2015.08.11.

2013.01.04.

2015.05.13.

2011.12.07.

2015.05.26.

2015.03.11.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1096 Budapest, Ernõ utca 24. fsz. 19. 

Értesítési cím: 1142 Budapest, Szatmár u. 71. 

Értesítési cím: 1202 Budapest, Rimaszombat u. 11. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Bodonyi u. 33. 

Értesítési cím: 1212 Budapest, Szent István u. 78. 

Telefon: 20/260-08-70 fax:  email: 

Telefon: 30/9664340 fax:  email: 

Telefon: 30/9775738 fax: 2836007 email: info@gaz-szerviz.hu

Telefon: 70/9477180 fax:  email: jhorvath2000@monornet.hu

Telefon: 30/9403568 fax:  email: 



126. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Horváth Miklós

Horváth Péter

Horváth Róbert

Horváth Rudolf

Hudák Róbert

Hús Sándor

Huszár Tibor

Ifj. Baráth József

Ifj. Faragó Pál László

Név

G/000670

G/002662

G/004331

G/900312

G/004344

G/002589

G/900361

G/002065

G/900261

Igazolvány száma

2011.05.25.

2013.08.11.

2015.07.19.

2013.11.09.

2015.08.09.

2012.04.14.

2012.01.02.

2012.04.02.

2015.01.26.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1043 Budapest, Virág u. 19. 7/42. 

Telefon: 30/7478662 fax:  email: 



127. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Ifj. Herczeg László

Ifj. Miklós Gábor

Ihász Ferenc Péter

Ilku  István

Ilonczai Zoltán

Incze Attila

Ipolyvölgyi János

Janik László

Jankura János

Név

G/001933

G/004134

G/003123

G/001847

G/004293

G/900360

G/000248

G/000096

G/002644

Igazolvány száma

2014.03.21.

2015.03.01.

2011.12.19.

2015.05.19.

2015.06.14.

2014.11.05.

2015.01.04.

2012.01.24.

2013.07.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1035 Budapest, Váradi Sándor u. 17. 

Értesítési cím: 1028 Budapest, Noémi u. 50/a 

Értesítési cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 31. 

Értesítési cím: 1039 Budapest, Kabar u. 9. VI./32. 

Értesítési cím: 1028 Budapest, KILINCS UTCA 14 

Értesítési cím: 1224 Budapest, XII. u. 33/b. 

Telefon: 06-20-9267-917 fax: 3--675-818 email: 

Telefon: 309210536 fax:  email: 

Telefon: 2761501 fax: 2761501 email: sosgaz@freemail.hu

Telefon: 30/7480220 fax:  email: izoltan76@freemail.hu

Telefon: 06-30-6310909 fax:  email: 

Telefon: 30/961-2727, 3621912 fax:  email: 



128. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
János Tamás

Janovicz Gábor

Jénáki József

Jenei László

Joó László

Jordanics Ferenc

Juhász András

Juhász Attila

Juhász Csaba

Név

G/003875

G/000353

G/004328

G/003124

G/900402

G/900296

G/001068

G/003590

G/900370

Igazolvány száma

2014.07.02.

2012.02.04.

2015.07.15.

2011.12.19.

2012.03.23.

2011.11.10.

2013.08.31.

2013.03.03.

2011.12.08.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



129. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Jurecz Emil

Kain Károly

Kajor Sándor

Kalász István

Kállai Antal

Kálmán Zoltán

Kalmár László

Kalmár Róbert

Kalocsai Lajos

Név

G/002638

G/003682

G/003621

G/000727

G/001344

G/003045

G/900380

G/003044

G/900327

Igazolvány száma

2012.06.27.

2013.06.25.

2013.04.07.

2015.04.14.

2012.06.07.

2011.10.11.

2015.03.12.

2011.10.11.

2013.11.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1037 Budapest, Királylaki út 46/a. 

Telefon: 3689881 fax:  email: 



130. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kamondi Péter

Kanizsár Mihály

Kaponya Gábor

Kaszás Péter

Kátai György

Kátai Imre

Kató Menyhért

Katona János

Kecse Nagy Károly

Név

G/900251

G/003705

G/000792

G/004117

G/900266

G/003021

G/003183

G/003510

G/900323

Igazolvány száma

2015.02.26.

2013.07.17.

2011.08.16.

2015.02.22.

2015.02.08.

2011.09.18.

2012.02.01.

2012.12.04.

2015.05.13.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1188 Budapest, Rákóczi út 113/B. 

Értesítési cím: 1214 Budapest, Tejút u 5-7. II/12 

Értesítési cím: 1106 Budapest, Keresztúri u. 6/B. 

Telefon: 20/9504590 fax:  email: kam-bo@t-online.hu

Telefon: 204898211 fax:  email: 

Telefon: 20/9343437 fax:  email: 



131. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kecse-Nagy Miklós

Kékesi László

Kékesi Miklós

Keksz László

Kelemen Tamás

Kelemen Zoltán

Kelemen Zoltán

Kemenár Ferenc

Kender Gábor

Név

G/003717

G/003658

G/001356

G/001824

G/003186

G/900331

G/001604

G/000291

G/000767

Igazolvány száma

2013.08.08.

2013.05.19.

2012.08.10.

2014.11.05.

2012.02.02.

2013.09.17.

2014.03.05.

2012.01.23.

2011.05.31.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1043 Budapest, Munkásotthon u.27. X/41. 

Telefon: 20/3793723 fax:  email: 



132. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kercza Ferenc

Kerekes László

Kern Gyõzõ János

Kertesi Géza

Kertész András

Kézi Miklós

Kis  Attila  János

Kiss Árpád Gyula

Kiss Ernõ László

Név

G/000546

G/003263

G/002580

G/900338

G/900307

G/004304

G/001829

G/003873

G/900369

Igazolvány száma

2011.07.24.

2012.05.04.

2012.07.18.

2011.07.01.

2015.05.26.

2015.06.22.

2013.10.30.

2014.06.25.

2011.10.11.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 1188 Budapest, Köztársaság u. 61/a. 

Értesítési cím: 1131 Budapest, Jéggyár út 5. III./9. 

Értesítési cím: 1205 Budapest, Balassa u. 22. 

Telefon: 30/9621879 fax:  email: bandiker55@freemail.hu

Telefon: 20/3124168 fax:  email: 

Telefon: 20/ 9233109 fax:  email: 



133. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kiss Gábor

Kiss Gyula

Kiss István

Kiss Károly

Kiss László

Kiss-Nagy György

Kléber László

Klim Zoltán

Kloppán József

Név

G/004115

G/001498

G/003675

G/000554

G/000805

G/900246

G/001439

G/003758

G/000784

Igazolvány száma

2015.02.19.

2012.12.05.

2013.06.06.

2012.03.07.

2011.07.05.

2015.01.11.

2012.09.11.

2013.10.20.

2011.08.10.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1195 Budapest, Petõfi.u.19/B 

Értesítési cím: 1144 Budapest, Gvadányi u. 44. X.em. 247. 

Telefon: 20-955-6011 fax:  email: 

Telefon: 70/3152192 fax:  email: 



134. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kocsis József

Kóczián Béla

Kolbl Nándor

Kolozsvári Gyula

Koltai Péter

Komoróczki György

Komoróczki János

Kontra János

Kopinski János

Név

G/004330

G/900374

G/000756

G/002289

G/001748

G/001346

G/000514

G/003422

G/000748

Igazolvány száma

2015.07.15.

2011.11.01.

2015.05.18.

2015.05.13.

2012.07.02.

2012.06.11.

2015.01.15.

2012.08.30.

2011.06.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1237 Budapest, Vadõr u.25. 

Értesítési cím: 1045 Budapest, Rózsa u. 7. I.em. 6. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Kõrösszeg u. 8. 

Értesítési cím: 1067 Budapest, Jókai u.28. 

Telefon: 30/2806408 fax:  email: 

Telefon: 20/2059596 fax:  email: kolbl@hdsnet.hu

Telefon: 2580112, 30/9668662 fax:  email: 

Telefon: 70/310-0817 fax:  email: 



135. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kovács Andor

Kovács Attila

Kovács Attila Zoltán

Kovács Dávid

Kovács István

Kovács István

Kovács István Tamás

Kovács Kornél

Kovács László

Név

G/004219

G/002273

G/004326

G/003858

G/003126

G/003125

G/002157

G/000765

G/000818

Igazolvány száma

2015.04.14.

2014.04.27.

2015.07.13.

2014.05.27.

2011.12.19.

2011.12.19.

2014.10.28.

2011.09.19.

2011.10.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1165 Budapest, Olga utca 6. 

Értesítési cím: 1112 Budapest, Ördögorom lejtõ 29. 

Értesítési cím: 1163 Budapest, Albán u. 24. 

Értesítési cím: 1182 Budapest, Pátyod u. 11. 

Értesítési cím: 1064 Budapest, Rózsa u.64 2/A 

Telefon: 30/2749175 fax:  email: kona@tvnetwork.hu

Telefon: 06-309-773377 fax: 212-9662 email: 

Telefon: 30/9421590 fax:  email: info@vizgazklima.hu

Telefon: 06-30/281-8192 fax: 0 email: 

Telefon: 30/5810944



136. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kovács László György

Kovács Péter

Kovács Péter

Kovács Viktor

Kovács Zoltán

Kovács Zoltán

Kováts Ferenc

Koza László

Kõnig Gábor

Név

G/004426

G/901193

G/900384

G/002964

G/001250

G/003001

G/002141

G/004390

G/004340

Igazolvány száma

2016.02.22.

2012.10.31.

2011.09.06.

2011.07.14.

2012.04.26.

2011.08.21.

2012.04.20.

2015.12.02.

2015.07.23.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1194 Budapest, Újvidék u. 1. 

Értesítési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 22. I./4. 

Értesítési cím: 1077 Budapest, Jósika u. 22. 

Telefon: 20/9677352 fax: 6100338 email: kovacs.laszlo3@fibermail.hu

Telefon: 30/2276033 fax: 7002199 email: kozal@t-online.hu

Telefon:  fax:  email: 



137. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kramár Nándor

Krausz László

Kremsner József

Krizsanovics László

Krizsó Miklós

Kucsera Tibor

Kulcsár Zoltán

Kun József György

Kun László

Név

G/002265

G/000455

G/000321

G/901201

G/002987

G/003848

G/003078

G/001664

G/002344

Igazolvány száma

2012.03.19.

2015.01.11.

2012.03.26.

2011.07.04.

2011.08.08.

2014.04.23.

2011.11.23.

2013.04.15.

2012.07.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1188 Budapest, Köztársaság út 40. 

Telefon: 06203239373 fax:  email: 



138. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Kun Zsolt

Kurucz Zoltán

Kuti Zoltán

Kürti György József

Laczkó László

Lados Albert

Lajos József

Lakatos Lajos

Lakatos Zsolt György

Név

G/000747

G/003854

G/003903

G/003139

G/900344

G/000432

G/900288

G/000183

G/004388

Igazolvány száma

2011.11.16.

2014.05.19.

2014.09.02.

2012.01.03.

2011.07.19.

2013.06.08.

2015.03.26.

2014.06.17.

2015.11.23.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1046 Budapest, Reviczky u. 40/D. IV.15. 

Értesítési cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 88/C 

Értesítési cím: 2094 Nagykovácsi, Arany János u. 24. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Borsfa u. 68. 

Értesítési cím: 1151 Budapest, Szõdliget u. 5. 

Telefon: 06-30-810-622 fax:  email: 

Telefon: 06309709375 fax:  email: 

Telefon: 20/9347170 fax:  email: fegtherm@chello.hu

Telefon: 0 fax:  email: 

Telefon: 70/4099105 fax:  email: zsolti0202@gmail.com



139. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
László Gyula

Laukó Lajos

Lencsés Ernõ

Lengyel András

Lengyel András

Lengyel Gábor

Lengyel György Mihály

Lengyel István

Lennert Béla

Név

G/900379

G/001384

G/000627

G/003140

G/000821

G/001697

G/900258

G/000093

G/000560

Igazolvány száma

2013.02.25.

2012.10.18.

2012.04.24.

2012.01.03.

2011.12.13.

2013.05.03.

2012.01.12.

2012.12.11.

2014.12.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



140. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Lenti  András

Lesták György

Levius Krisztián Gábor

Ligeti István

Lóránd György Lajos

Lossó Elemér Gyula

Lõcsei Ferenc Attila

Lõrincz Imre

Lucsik Péter

Név

G/002276

G/002870

G/003659

G/000695

G/000667

G/002088

G/001341

G/001394

G/001785

Igazolvány száma

2012.09.03.

2013.02.28.

2013.05.19.

2013.01.04.

2013.01.04.

2014.08.29.

2013.06.06.

2014.04.12.

2013.07.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



141. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Lucskai Tibor

Lukács Tibor

Maczkó Barnabás

Madár István

Magonyi Jenõ

Magyar Antal

Magyar Sándor

Majdanics Ferenc

Major Tamás

Név

G/900295

G/003927

G/001865

G/900418

G/001825

G/000768

G/000393

G/000622

G/002000

Igazolvány száma

2015.02.23.

2014.11.05.

2013.06.24.

2011.11.09.

2014.01.17.

2011.10.17.

2015.02.12.

2012.03.19.

2015.02.03.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1225 Budapest, Angeli u. 34. 

Értesítési cím: 1108 Budapest, Harmat utca 162. 

Értesítési cím: 1131 Budapest, Jász u.92. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 110. 

Telefon: 2071140 fax:  email: 

Telefon: 30/3355685 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 20/4731111 fax:  email: jhorvath2000@monornet.hu



142. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Makai Attila

Makai Hunor

Máriássy Ádám György

Marján Zsolt

Márkus József

Marozsán László

Martits Csaba

Márton Mihály

Maszárovics János

Név

G/000763

G/004350

G/001679

G/002664

G/000398

G/000783

G/900392

G/001698

G/003822

Igazolvány száma

2015.07.20.

2015.08.17.

2013.04.23.

2013.08.25.

2015.02.05.

2013.10.28.

2012.02.21.

2013.08.06.

2014.03.02.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1183 Budapest, Léva u. 26. 

Értesítési cím: 1222 Budapest, Széchenyi u. 15. 

Értesítési cím: 1174 Budapest, Rákóczi Ferenc u.77. 

Telefon: 20/9937680 fax: 2949484 email: 

Telefon: 20/327-8277 fax:  email: emesehunor@gmail.com

Telefon: 06309141814 fax:  email: 



143. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Matus Lukács

Megellai Ferenc

Meggyesi László

Megyes András

Méhes Gábor

Menyhárt Zoltán

Merczel Károly

Merényi Olivér

Merõ József

Név

G/000814

G/003129

G/000318

G/000811

G/001701

G/003584

G/000538

G/004267

G/901035

Igazolvány száma

2011.06.23.

2011.12.20.

2013.12.20.

2011.07.02.

2013.05.08.

2013.02.25.

2012.05.03.

2015.05.31.

2015.01.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1221 Budapest, Kossuth u. 45. 

Telefon: 20/5222818 fax:  email: 



144. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Mester István

Mészáros László György

Mészáros Zsolt

Meyer József

Mézner  Zsolt

Mihók László

Mike  Attila

Mike Zoltán

Miklós Gábor

Név

G/000624

G/002263

G/900334

G/001928

G/003071

G/900386

G/001390

G/900385

G/000730

Igazolvány száma

2012.08.07.

2011.07.25.

2011.07.27.

2011.06.06.

2011.11.16.

2011.11.25.

2012.07.17.

2011.12.05.

2015.02.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



145. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Miskolczi Tibor

Mocsári Tamás

Mohácsi Zoltán

Molnár Ferenc Mihály

Molnár Gábor Csaba

Molnár György

Molnár István

Molnár László

Név

G/900401

G/003933

G/001371

G/003087

G/002330

G/901529

G/000621

G/003048

Igazolvány száma

2013.06.01.

2014.11.06.

2012.07.09.

2011.11.30.

2011.06.18.

2014.08.03.

2015.03.19.

2016.02.24.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 1088 Budapest, Bródy S utca 9 

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Mikes Kelemen út 11. fszt. 3. 

Értesítési cím: 1182 Budapest, Kossuth Lajos u. 139/b. 

Értesítési cím: 1138 Budapest, Párkány u. 16. X. 62. 

Telefon: 30/4002190 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 30/530-4909 fax:  email: 

Telefon: 20/9347409 fax:  email: 

Telefon: 70/3176160 fax:  email: tvtkft@tvtkft.hu



146. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Molnár László

Molnár Péter

Molnár Róbert

Molnár Róbert

Móri Árpád Zoltán

Móricz Péter

Mórocza László

Mrázik András

Mrázik Márton András

Név

G/001304

G/003931

G/001929

G/900395

G/002597

G/000655

G/004372

G/002582

G/003775

Igazolvány száma

2012.05.23.

2014.11.06.

2011.06.13.

2016.03.21.

2012.05.05.

2013.03.22.

2015.09.27.

2012.04.06.

2013.11.27.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1238 Budapest, Teknõ utca 2/A 

Értesítési cím: 1221 Budapest, Trencséni u. 17. 

Értesítési cím: 1088 Budapest, Rákóczi 17. IV.em. 11. 

Telefon: 30/2971340 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 30/9425504 fax: 2263243 email: gazfutszerviz@gmail.com

Telefon: 70/2231409 fax:  email: 



147. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Murzsa Kornél

Nagy Ernõ

Nagy Gergely

Nagy Imre

Nagy Imre

Nagy István

Nagy István

Nagy János

Nagy Károly

Név

G/003130

G/900383

G/003220

G/004296

G/003724

G/900410

G/900267

G/000632

G/000636

Igazolvány száma

2011.12.20.

2011.11.18.

2012.03.06.

2015.06.17.

2013.08.13.

2011.06.20.

2015.01.11.

2015.01.04.

2012.06.05.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1215 Budapest, Zsák Hugó u. 2. VII. em. 23. 

Értesítési cím: 1182 Budapest, Óhuta u.44/b 

Telefon: 20/5787957 fax:  email: vizimre@gmail.com

Telefon: 30/3530678, 2903811 fax:  email: 



148. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Nagy László

Nagy László

Nagy László

Nagy Péter

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor Imre

Nagy Zoltán

Nánási István

Név

G/000797

G/000381

G/001305

G/003789

G/002547

G/000733

G/003028

G/003634

G/004322

Igazolvány száma

2011.08.12.

2015.05.13.

2013.06.24.

2014.01.08.

2012.03.30.

2015.01.29.

2011.09.20.

2013.04.16.

2015.07.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1172 Budapest, Algír utca 2. 

Értesítési cím: 1205 Budapest, Mikszáth u. 49. 

Telefon: 30/9771446 fax:  email: nagy-laszlo48@t-online.hu

Telefon: 30/9311356 fax:  email: 



149. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Náray József Károly

Naszek Antal

Nemes Attila

Németh András

Németh György

Németh László

Németh László

Németh Vilmos

Ney Gusztáv

Név

G/001327

G/000211

G/001663

G/001284

G/003764

G/000793

G/900255

G/001240

G/900293

Igazolvány száma

2013.07.04.

2012.02.13.

2014.04.15.

2013.06.24.

2013.11.11.

2011.10.11.

2011.12.29.

2013.04.24.

2015.06.17.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1028 Budapest, Kõvári u. 7. 

Értesítési cím: 1147 Budapest, Czobor u. 82. 

Telefon: 06-20-9452-680 fax:  email: 

Telefon: 70/3121090 fax: 2730165 email: neygusztav@gmail.com



150. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Novák Erik

Novák Géza

Nyika Sándor

Nyisztor Sándor

Oberth András Gábor

Ocskó András

Oláh Sándor

Oláh Tibor József

Név

G/003746

G/001642

G/004193

G/003740

G/002643

G/001661

G/000697

G/000960

Igazolvány száma

2013.09.24.

2014.04.04.

2015.03.26.

2013.09.10.

2013.11.12.

2013.04.15.

2012.07.10.

2013.04.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 1237 Budapest, Vasfû u. 5. 

Értesítési cím: 1116 Budapest, Albert u. 51. IV. em. 43. 

Értesítési cím: 1196 Budapest, Rákóczi utca 151. 

Értesítési cím: 1023 Budapest, Zsigmond tér 11. 

Telefon: 06-20-429-2461 fax:  email: 

Telefon: 20/9212215 fax:  email: nyikasandor@gmail.com

Telefon: 30/5379100 fax: 3579904 email: oandras7@gmail.com

Telefon: 06209667184 fax:  email: 



151. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Oláh Zoltán

Oláh Zoltán

Ollé Péter Ferenc

Ollé Zoltán

Ondré Ernõ

Oravetz György

Orbán Gábor

Orbán Sándor

Ormai László

Név

G/000133

G/001295

G/004334

G/001759

G/003588

G/000658

G/002988

G/002989

G/001291

Igazolvány száma

2015.01.12.

2012.05.21.

2015.07.23.

2013.07.04.

2013.02.27.

2012.03.22.

2011.08.08.

2011.08.08.

2013.05.17.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1162 Budapest, Rozsos u. 25. 

Értesítési cím: 1204 Budapest, Klapka u. 85. 

Telefon: 4091744,30/3145698 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



152. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Orosz József

Oroszlány György

Õri Attila

Pál Ferenc

Pál János Attila

Pál Miklós

Páli Lajos

Pálos György

Pap Imre

Név

G/003829

G/000338

G/901551

G/001910

G/000769

G/002435

G/003643

G/000209

G/000456

Igazolvány száma

2014.03.11.

2012.05.11.

2015.03.10.

2015.09.30.

2015.09.20.

2012.09.14.

2013.04.22.

2015.01.04.

2015.01.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1162 Budapest, Aulich  u. 34. 

Értesítési cím: 1107 Budapest, Bihari út 16. 

Értesítési cím: 1047 Budapest, Vörösmarty u. 24. 

Telefon: 06203954870 fax:  email: 

Telefon: 20/9419559 fax: 4310250 email: pftrading@pftrading.hu

Telefon: 3697263 fax:  email: 



153. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Pap István

Papacsek György

Papp Imre

Papp János

Papp János

Papp József

Parnó Zsolt

Pástét Balázs

Pásztor Albert

Név

G/004367

G/000458

G/003602

G/900291

G/003365

G/003803

G/004264

G/002629

G/000771

Igazolvány száma

2014.07.03.

2012.06.19.

2013.03.12.

2015.07.15.

2012.07.20.

2014.02.13.

2015.05.26.

2012.08.08.

2015.05.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1172 Budapest, Besenyõszög u. 4. 

Értesítési cím: 1222 Budapest, Alsósas u. 21. 

Értesítési cím: 1123 Budapest, Avar. u. 13-15. IV./2A 

Értesítési cím: 1161 Budapest, Baross u. 216. 

Telefon: 20/9913389 fax:  email: 

Telefon: 70/3340371 fax: 2293618 email: jpapp@pappgep.hu

Telefon: 20/3910500 fax:  email: zsolt.parno@gmail.com

Telefon: 20/4281878 fax:  email: bestszer@t-online.hu



154. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Pataki Ádám

Pej László

Péli József

Perendy János

Peringer József

Perka  Zoltán

Petrovics  Péter

Petrovics István

Petrovics Zoltán

Név

G/003847

G/000389

G/001804

G/003076

G/004354

G/001756

G/000222

G/003606

G/000820

Igazolvány száma

2014.04.23.

2015.04.07.

2011.05.19.

2011.11.21.

2015.08.30.

2013.09.02.

2012.01.10.

2013.03.18.

2011.11.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1239 Budapest, Vadászkürt u. 5. 

Értesítési cím: 1181 Budapest, Varjú utca 24. 

Értesítési cím: 1162 Budapest, Szent Imre u. 70. 

Telefon: 06302009854 fax:  email: 

Telefon: 30/2103890 fax:  email: csoves@interware.hu

Telefon: 30/9592754 fax: 4052845 email: info@pirometer.hu



155. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Pfeffer Zoltán

Pintér Béla

Pintér Károly

Pintér Tamás

Pletser Emil

Pók László

Polgár Dezsõ

Polgár Zoltán

Név

G/003148

G/003013

G/000224

G/001345

G/004391

G/003155

G/000395

G/002095

Igazolvány száma

2012.01.04.

2011.09.04.

2012.01.04.

2012.06.08.

2015.12.02.

2012.01.12.

2015.01.08.

2011.11.08.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2040 Budaörs, Estike u. 5. 

Telefon: 30/4189009 fax:  email: pletseremil@t-online.hu



156. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Poór György

Pozsár Imre

Pozsár Lajos

Prikk Imre

Princz András

Puha Norbert

Puska Sarolta

Puskás Balázs

Puskás Tamás

Név

G/002230

G/001416

G/000316

G/003513

G/000301

G/002703

G/003787

G/003792

G/003765

Igazolvány száma

2015.02.24.

2015.09.20.

2015.02.10.

2012.12.11.

2012.01.26.

2012.09.06.

2014.01.07.

2014.01.23.

2013.11.11.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1033 Budapest, Cserepes  u. 13. 

Értesítési cím: 1036 Budapest, Lajos u. 100. Fsz. 2. 

Értesítési cím: 1225 Budapest, Kolozsvári u. 27. 

Telefon: 309408365 fax: 3870873 email: 

Telefon: 20/3371690 fax:  email: pozsar.imre@freemail.hu

Telefon: 0612071851 fax: 0612071851 email: 



157. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Pusztai László

Rábai József

Rábai József

Rácz  János

Rácz Endre

Rácz Péter

Rafai József

Rákoczi Sándor

Réder János

Név

G/000382

G/003842

G/900305

G/002016

G/003772

G/001232

G/000506

G/902599

G/000087

Igazolvány száma

2015.03.23.

2014.04.06.

2015.09.20.

2014.06.24.

2013.11.20.

2012.04.23.

2012.04.23.

2013.06.24.

2012.02.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1173 Budapest, Újlak utca 29. IV./16. 

Értesítési cím: 1191 Budapest, Lehel u. 9. 

Telefon: 20/9740839 fax:  email: 

Telefon: 30/9241748 fax: 3780904 email: 



158. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Regele Márk

Reguli Gábor

Répánszky Júlia

Révész Pál

Ribényi Imre

Rigó Imre

Ripka Ferenc

Rosengart Béla

Rózsa Péter István

Név

G/004203

G/003726

G/003010

G/000232

G/003934

G/003187

G/001251

G/003273

G/000529

Igazolvány száma

2015.04.06.

2013.08.13.

2011.08.23.

2015.01.04.

2014.11.06.

2012.02.02.

2013.04.26.

2012.06.04.

2015.03.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1161 Budapest, Csömöri utca 326. 

Értesítési cím: 1119 Budapest, Ormay Norbert u. 5. 

Telefon: 30/9331031 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 2030809, 30/6307862 fax:  email: cirkofutes@gmail.com



159. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Rösner Rudolf

Rözge Zsolt

Sagát László

Salgó Balázs Márton

Sankó László

Sárándi Róbert

Sarkadi Nagy György

Sarkadi Nagy Imre

Sárközi Tamás

Név

G/900363

G/002281

G/004405

G/004133

G/004349

G/003127

G/900367

G/900302

G/003358

Igazolvány száma

2011.09.22.

2012.05.04.

2015.12.29.

2015.03.01.

2015.08.11.

2011.12.19.

2014.12.29.

2013.03.26.

2012.07.17.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1171 Budapest, Szárazhegy u. 89. 

Értesítési cím: 1116 Budapest, Gyékényes u. 58. 

Értesítési cím: 1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 37. 

Értesítési cím: 1118 Budapest, Fehérvári u. 130. II/3. 

Értesítési cím: 1145 Budapest, ÚJVIDÉK UTCA 59 c 

Telefon: 30/9420186 fax: 3445678 email: celsiusz@t-online.hu

Telefon: 06 30 940-3840 fax: 06 1 204-4636 email: oreotherm@t-online.hu

Telefon: 30-7548664 fax: 3499038 email: salgo.balazs@salgo.eu

Telefon: 30/2932089 fax:  email: 

Telefon: 30/201-8935 fax:  email: 



160. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Sárvári Ferenc

Schliszka József

Schmidt Gábor

Schuller Lehel Péter

Schütz Antal

Schváb Ferenc

Schwartz József

Sebestyén Mátyás

Sebõk István

Név

G/900382

G/003030

G/003432

G/003780

G/900249

G/900306

G/900268

G/000800

G/000463

Igazolvány száma

2012.01.17.

2011.09.22.

2012.09.03.

2013.12.08.

2014.12.18.

2011.05.25.

2015.01.11.

2011.07.06.

2015.01.04.

Lejárat napja

 

 

X

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1165 Budapest, Atlasz u. 11/b. 

Értesítési cím: 1091 Budapest, Tülök u.31. 

Értesítési cím: 1035 Budapest, Vörösvári u.21 II./5 

Telefon: 30/2674349 fax:  email: su-le.kft@t-online.hu

Telefon: 3774923 fax:  email: 

Telefon: 30/6704425 fax:  email: 



161. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Sefcsik Béla

Selmeczi Pál

Seres Attila

Seres József

Simkó Róbert

Simkó Róbert

Simon József

Simon Krisztián

Név

G/000736

G/900389

G/003514

G/000623

G/004327

G/900397

G/002214

G/002321

Igazolvány száma

2014.12.19.

2011.12.07.

2012.12.11.

2012.04.27.

2015.07.14.

2014.12.19.

2015.02.15.

2015.06.09.

Lejárat napja

X

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1046 Budapest, Nádor u. 41/b. 

Értesítési cím: 1147 Budapest, 1147 Bp. Gervai u 100/B 

Értesítési cím: 1185 Budapest, Ungvár u. 43. 

Értesítési cím: 1089 Budapest, Delej u. 51. 

Telefon: 3896510, 30/380-5468 fax:  email: 

Telefon: 06303738845 fax:  email: tiroterm@t-online.hu

Telefon: 2907546, 702874421 fax:  email: 

Telefon: 20/9793654 fax:  email: simontarsa@citromail.hu



162. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Simon Sándor

Sinka Attila

Sipos István

Skolnik Ferenc

Smirer  Ferenc

Soltész András

Solti Sándor

Solymosi Tamás

Sólyom Péter Gábor

Név

G/003936

G/002680

G/003673

G/000247

G/001717

G/003534

G/901520

G/000046

G/001445

Igazolvány száma

2014.11.06.

2012.09.28.

2013.06.04.

2013.06.24.

2013.05.21.

2013.01.08.

2014.12.09.

2011.11.14.

2013.04.28.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1108 Budapest, Dombtetõ utca 14.VIII.35 

Telefon: 30/2318280 fax: 3886969 email: postmester@flexobp.t-online.hu



163. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Somodi Zsolt

Somogyi Károly

Sós János

Stekly Zoltán

Stelczer Szabolcs

Strobl Sándor

Súth László

Szabó  András

Szabó Attila

Név

G/002950

G/900273

G/001592

G/003085

G/004389

G/001448

G/900358

G/000170

G/900417

Igazolvány száma

2011.07.05.

2015.02.22.

2014.01.30.

2011.11.29.

2015.12.02.

2012.09.26.

2012.01.02.

2015.01.15.

2014.03.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1188 Budapest, Nagykõrösi u. 44. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Körösszeg u.10. 

Értesítési cím: 1194 Budapest, Beszterce u.27. 

Értesítési cím: 1144 Budapest, Orbó u.12. 

Értesítési cím: 1157 Budapest, ERDÕKERÜLÕ UTCA 32 

Telefon: 30/9642650 fax:  email: somomoir@citromail.hu

Telefon: 0620-9810174 fax: 258-5461 email: 

Telefon: 20/3592592 fax: 2830554 email: steczersz@saunierduval.hu

Telefon: 2202509,30/3119651 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



164. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Szabó Csaba

Szabó Dénes

Szabó Ferenc

Szabó Gyula

Szabó Gyula

Szabó Gyula Ferenc

Szabó Imre Attila

Szabó Kálmán

Szabó László

Név

G/000796

G/900396

G/900263

G/002286

G/000278

G/003037

G/002444

G/000261

G/001375

Igazolvány száma

2011.07.12.

2014.03.03.

2015.02.11.

2015.01.08.

2015.01.08.

2011.09.27.

2011.09.28.

2015.01.11.

2012.07.10.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



165. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Szabó László

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szakó György

Szalmási  Zoltán

Szántó Tibor

Szarka Zoltán

Szász Zsolt József

Szathmári Miklós

Név

G/000325

G/000527

G/003868

G/003222

G/003607

G/000329

G/001071

G/003244

G/003386

Igazolvány száma

2015.01.08.

2015.01.20.

2014.06.16.

2012.03.08.

2013.03.18.

2014.12.30.

2013.10.22.

2012.04.10.

2012.08.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1108 Budapest, Tóvirág u. 14. I/6. 

Értesítési cím: 1174 Budapest, Rákóczi F. u. 29. 

Telefon: 06204115002 fax:  email: 

Telefon: 2584476, 209793131 fax:  email: 



166. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Székely Károly

Székelyhidi László

Szemerei Gyula

Szép László

Szepesi Sándor

Szeri István

Szigeti Attila

Szijártó Zsolt Jenõ

Szilágyi  Zoltán

Név

G/000184

G/001631

G/000064

G/001819

G/000766

G/000526

G/900423

G/002284

G/000345

Igazolvány száma

2012.01.02.

2014.03.25.

2011.11.15.

2015.01.07.

2011.05.31.

2015.06.30.

2016.02.09.

2011.05.06.

2013.04.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1213 Budapest, Szentmiklósi u. 207. 

Telefon: 70/7719633 fax:  email: 



167. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Szilágyi Antal

Szilágyi Antal

Szilágyi Gergely

Szilágyi Márton

Szlávik Róbert

Szontág László

Szõke Barnabás

Szõnyi Gábor

Szuhányi István

Név

G/000476

G/003077

G/004339

G/000217

G/002552

G/002341

G/000332

G/900324

G/000817

Igazolvány száma

2015.02.03.

2011.11.21.

2015.07.23.

2015.01.11.

2013.05.26.

2012.06.23.

2015.02.16.

2015.05.13.

2011.10.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1171 Budapest, Peregi út 91. 

Értesítési cím: 1211 Budapest, Ady E. u. 3. II.em. 5. 

Értesítési cím: 1135 Budapest, Szent László u. 86. II. 12. 

Értesítési cím: 1173 Budapest, Kaszáló u. 46. 

Telefon: 2561590 309339451 fax: ua. email: 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 20/9652630 fax:  email: robert.szlavik@gmail.com

Telefon: 2568831 fax:  email: instalbt@enternet.hu



168. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Szûcs Sándor

Szvercsek Zsolt

Tabi László

Takács Béla

Takács Ferenc

Takó László

Tamás Vendel

Tamási József

Tamási Zoltán

Név

G/003618

G/001832

G/000828

G/003925

G/004101

G/901524

G/900309

G/003024

G/003025

Igazolvány száma

2013.03.31.

2014.01.08.

2013.12.17.

2014.11.05.

2015.02.16.

2013.07.27.

2011.06.29.

2011.09.19.

2011.09.19.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1053 Budapest, Kossuth L.u.8. 

Értesítési cím: 1161 Budapest, Kossuth L. utca 63. 

Értesítési cím: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 16. 

Telefon: 06309488176 fax:  email: 

Telefon: 30/2741890 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 3509021, 208052419 fax:  email: 



169. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Tamásy Gábor

Támba György

Tapasztó János

Tapodi Károly

Tarcsa Sándor

Tarsoly György

Téglás Tamás

Tímár Oszkár

Tost Nándor Pál

Név

G/900352

G/000421

G/900398

G/000441

G/900412

G/001215

G/004228

G/001584

G/003823

Igazolvány száma

2011.07.26.

2012.02.13.

2015.03.11.

2015.01.15.

2011.07.18.

2015.03.08.

2015.04.27.

2013.03.10.

2014.03.02.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1171 Budapest, Tálpatak u. 50. 

Értesítési cím: 1181 Budapest, Dobozi u.28. 

Értesítési cím: 1039 Budapest, Zemplén Gyõzõ u. 3. 

Értesítési cím: 1196 Budapest, Jáhn Ferenc utca 134. 

Telefon: 30/9891267 fax:  email: tothem.tj@t-online.hu

Telefon: 2911497, 20/3193814 fax:  email: 

Telefon: 30/9127463 fax:  email: teglas78@gmail.com

Telefon: 06309191615 fax:  email: 



170. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Tóth  Attila

Tóth András

Tóth Dezsõ

Tóth György

Tóth Gyula

Tóth Imre

Tóth Imre

Tóth István

Tóth Károly

Név

G/001329

G/003518

G/001541

G/901154

G/002529

G/002080

G/003434

G/000045

G/003763

Igazolvány száma

2012.05.28.

2012.12.13.

2013.11.28.

2015.05.18.

2012.01.19.

2011.08.22.

2015.02.10.

2012.11.14.

2013.11.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1037 Budapest, Farkastorki lejtõ u. 47/a. 

Telefon: 20/9807249 fax: 3491748 email: hungarofishkft@t-online.hu



171. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Tóth László

Tóth László

Tóth László

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Miklós

Tóth Miklós

Tóth Roland

Tóth Sándor

Név

G/003728

G/900333

G/000515

G/000431

G/902479

G/000827

G/000762

G/002349

G/001932

Igazolvány száma

2013.08.13.

2011.07.14.

2012.03.04.

2012.02.15.

2015.02.12.

2014.12.11.

2011.06.27.

2011.07.08.

2015.05.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 69. 

Értesítési cím: 1163 Budapest, Kerepesi u. 184. 

Értesítési cím: 1162 Budapest, Jávorfa u. 26. 

Telefon: 23381245, 309348743 fax:  email: 

Telefon: 20/5905918, 4035636 fax:  email: 

Telefon: 30/9143051 fax:  email: 



172. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Tóth Sándor

Tóth Zoltán

Tóth Zoltán

Tõkés Lajos

Törõ Imre

Tuboly Gyula

Turai Gyula

Turcsányi László

Turcsik Péter József

Név

G/004321

G/900303

G/001908

G/003177

G/900257

G/900420

G/003332

G/001290

G/002879

Igazolvány száma

2015.07.08.

2015.04.15.

2015.03.17.

2012.01.25.

2014.12.19.

2015.01.11.

2012.07.10.

2012.05.17.

2013.03.10.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1195 Budapest, Derkovits Gyula u. 53. 

Értesítési cím: 1174 Budapest, Dobos István u. 4. 

Értesítési cím: 1029 Budapest, Vezér u. 9. 

Telefon: 30/3242987 fax:  email: 

Telefon: 20/9469106 fax: 2910980 email: felcol@t-online.hu

Telefon: 20/9391747 fax:  email: 



173. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Tyukodi László

Udvardi László

Ujj János

Újvári István

Uszka Miklós

Váczy Gábor

Vágó Csaba

Vajai László

Valernovics Zoltán

Név

G/001351

G/003645

G/002957

G/000216

G/001556

G/003627

G/003188

G/002317

G/003938

Igazolvány száma

2012.06.16.

2013.04.22.

2011.07.12.

2015.01.12.

2014.02.24.

2013.04.09.

2012.02.02.

2012.06.03.

2014.11.06.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 19. IV.3/a 

Értesítési cím: 1042 Budapest, Lebstück Mária u. 51. VII./46. 

Telefon: 3226769,30/9642963 fax:  email: 

Telefon: 369-5244 fax: 363-5248 email: 



174. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Valla József

Vámos János

Vámosi József

Varga Ferenc

Varga Gábor István

Varga Géza

Varga Gyula

Varga Nándor

Varga Péter

Név

G/900413

G/000774

G/001421

G/000551

G/003800

G/002959

G/003522

G/004180

G/000801

Igazolvány száma

2011.08.21.

2011.06.17.

2012.08.12.

2012.04.13.

2014.02.09.

2011.07.13.

2012.12.17.

2015.03.19.

2011.07.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1173 Budapest, Egészségház u.12. I/4. 

Értesítési cím: 1078 Budapest, Murányi u. 34. III. emelet 40. 

Telefon: 06705524012 fax:  email: 

Telefon: 30/3253558 fax:  email: guszti88@freemail.hu



175. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Varga Sándor

Varga Tibor János

Vári Ferenc

Várszegi Péter

Vasas László

Vaskó Csaba

Vass Gábor

Vaszkó  Zsolt

Vaszkó Ferenc József

Név

G/002971

G/003797

G/000502

G/003932

G/002461

G/003801

G/004040

G/003425

G/003424

Igazolvány száma

2011.07.25.

2014.02.06.

2012.10.12.

2014.11.06.

2011.11.02.

2014.02.10.

2015.01.12.

2012.08.30.

2012.08.30.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 1068 Budapest, Kmety u.17. 

Értesítési cím: 1035 Budapest, Csata utca 29. VII/4 

Értesítési cím: 1194 Budapest, Hárs u. 11. 

Telefon: 06705020323 fax:  email: 

Telefon: 30/9332032 fax: 2502250 email: flexovp@t-online.hu

Telefon: 20/9517001 fax:  email: vassg@t-online.hu



176. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Vecsernyés József

Veres István

Veres Zoltán

Vétek Tamás

Vida Gergely

Vidáts Szabolcs András

Vígh Gábor

Vincze László

Vinis Gyula

Név

G/900290

G/001651

G/003994

G/003149

G/004376

G/003654

G/000524

G/900421

G/900345

Igazolvány száma

2015.09.16.

2013.04.09.

2014.12.16.

2012.01.05.

2015.10.04.

2013.05.06.

2015.01.12.

2011.11.28.

2011.07.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1185 Budapest, Hámán Katalin u. 109. 

Értesítési cím: 1098 Budapest, Epreserdõ u. 30. 

Telefon: 20/9444622 fax:  email: 

Telefon: 20/5885235 fax:  email: vidger@freemail.hu



177. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Visky Tamás

Vitányi Bálint

Vitárius István

Vokány Gyula

Vokó József

Votisky Máriusz

Vöneki Ferenc

Wasser István

Weiser Lajos

Név

G/000743

G/000442

G/001960

G/900269

G/003550

G/000804

G/003877

G/000977

G/001550

Igazolvány száma

2015.02.12.

2012.02.18.

2015.07.19.

2015.02.11.

2013.01.29.

2012.03.27.

2014.07.03.

2012.05.21.

2013.12.07.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1138 Budapest, Népfürdõ u.21. B/15. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Nemesbükk u. 23. 

Értesítési cím: 1144 Budapest, Füredi u.15/A. V/135 

Telefon: 3694866, 2702575 fax:  email: 

Telefon: 30/3770065 fax:  email: 

Telefon: 0 fax:  email: 



178. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest
Weisz Imre

Winter Ferenc

Zám Lajos

Zárug Béla

Zátrok Roland

Zilahi Ferenc

Zsadányi Zsolt

Zsoldos Imre István

Zsólyomi Gábor József

Név

G/000501

G/002311

G/900314

G/900362

G/004192

G/003532

G/004333

G/001234

G/002628

Igazolvány száma

2012.02.27.

2011.05.27.

2013.04.30.

2011.09.16.

2015.03.25.

2013.01.04.

2015.07.23.

2013.04.23.

2012.06.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 1133 Budapest, Váci u. 78/a. 

Telefon:  fax:  email: 



179. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Budapest

Csongrád megye

Zsom József

Ábrahám Antal

Ábrahám Türes István

Ábrahám-Türes Róbert

Ádám Jenõ László

Aradi Vilmos

Babos Tamás

Baksa István

Balázs Imre

Név

G/000474

G/002973

G/900220

G/002837

G/000542

G/901989

G/002268

G/002361

G/901938

Igazolvány száma

2014.07.19.

2011.07.26.

2015.01.25.

2014.12.22.

2013.03.06.

2015.01.25.

2013.11.20.

2011.07.23.

2014.12.11.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



180. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Bali Sándor

Balogh Mihály

Bánki István

Békési András

Belovai András

Belovai Tibor

Bende Tibor

Bende Tibor Gábor

Berg Henrik

Név

G/902037

G/002418

G/003562

G/003440

G/001560

G/901973

G/002729

G/003563

G/002467

Igazolvány száma

2012.08.08.

2011.08.19.

2013.02.18.

2012.09.06.

2012.12.18.

2015.01.04.

2012.10.14.

2013.02.18.

2011.11.12.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



181. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Berg József

Berta István

Billinger István

Bódi János

Bodó László

Bolvári Sándor

Boros József

Csanádi László

Csanádi László Balázs

Név

G/003092

G/002623

G/001216

G/901921

G/003467

G/900210

G/002730

G/902004

G/003648

Igazolvány száma

2011.12.05.

2012.10.04.

2012.05.24.

2014.12.07.

2012.09.26.

2015.01.05.

2012.10.14.

2015.03.01.

2013.04.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6754 Újszentiván, Rét sor 3. 

Telefon: +36703253219 fax:  email: 



182. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Csánk László

Csányi László

Csatlós Zoltán

Cseh Róbert

Csépe István

Csernus Lukács László

Csernus-Lukács László

Czékmán Imre

Czibulya Ferenc

Név

G/901931

G/902064

G/902036

G/902061

G/902068

G/901943

G/902054

G/002443

G/002369

Igazolvány száma

2014.12.11.

2011.07.28.

2015.03.23.

2011.07.24.

2011.08.18.

2015.01.11.

2014.11.27.

2012.09.28.

2011.11.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6630 Mindszent, Búzavirág u. 33. 

Telefon: 036303383563 fax:  email: 



183. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Dancs Sándor

Darázs István

Dávid Ferenc

Dobó József

Dobra Lajos

Dragomér Norbert

Dudás András

Dudás Dávid

Dudás Imre

Név

G/902053

G/901981

G/002468

G/902062

G/901985

G/003404

G/901948

G/901952

G/900245

Igazolvány száma

2011.06.28.

2013.01.11.

2011.11.12.

2011.07.26.

2015.01.14.

2012.08.28.

2015.01.11.

2014.12.16.

2012.04.11.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



184. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Elek György

Elekes Mihály

Engi Vince

Erdei László

Erdélyi János

Fagygyas Imre Szilveszter

Farkas Péter

Farkas Tamás

Fejõs Ferenc

Név

G/003390

G/901995

G/003990

G/000490

G/902038

G/003564

G/902000

G/003398

G/901988

Igazolvány száma

2012.08.10.

2015.02.05.

2014.12.11.

2012.02.26.

2013.05.05.

2013.02.18.

2015.02.02.

2012.08.28.

2015.01.28.

Lejárat napja

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Telefon: +36303933505 fax:  email: 



185. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Fekete András

Fekete Tibor

Félegyházi Ferenc

Fodor Antal

Fodor Imre

Forrai Gyula

Forrai Lajos

Földvári-Nagy Imre

Furák Mihály

Név

G/002465

G/901993

G/901964

G/003523

G/002907

G/901924

G/901950

G/002262

G/001268

Igazolvány száma

2011.11.04.

2015.02.02.

2015.01.06.

2012.12.18.

2015.06.30.

2014.12.07.

2014.12.15.

2011.08.24.

2012.05.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6635 Szegvár, Állomás u. 6. 



186. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Fülöp József

Galiba János

Gémes Róbert

Gera András

Goda István

Goda János

Gombos Attila

Gombos Sándor

Görbe István

Név

G/003742

G/003565

G/002864

G/002595

G/900219

G/900218

G/003379

G/902034

G/002471

Igazolvány száma

2013.09.18.

2013.02.18.

2013.02.21.

2012.11.12.

2015.01.25.

2013.01.21.

2012.08.07.

2015.02.09.

2011.11.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6762 Sándorfalva, Rigó utca 21. 

Telefon: +36302408527 fax:  email: 



187. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Grosz Walter János

Gyuris Zoltán

Gyurkovics Gábor

Halmai Árpád

Harmath László

Hegedûs Csaba

Hegedûs Mihály

Hódi István

Hódi Mihály

Név

G/901977

G/002287

G/002096

G/002372

G/902056

G/003567

G/003458

G/901953

G/902032

Igazolvány száma

2013.01.07.

2012.05.10.

2011.09.09.

2011.07.23.

2011.07.24.

2013.02.18.

2012.09.19.

2015.01.12.

2015.08.25.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6727 Szeged, Duda u. 5/A 

Telefon: 62-485156 fax:  email: 



188. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Hódi Szilveszter

Huttora László

Id. Földvári Nagy Sándor

Ifj. Földvári Nagy Sándor

Ifj. Hódi István

Jakab Károly

Jaksa Norbert József

Joczó János István

Juhász Antal Tamás

Név

G/902041

G/004055

G/901968

G/004129

G/004039

G/900225

G/002440

G/003959

G/003741

Igazolvány száma

2014.12.21.

2015.01.25.

2015.02.22.

2015.02.26.

2015.01.12.

2015.01.16.

2012.10.24.

2014.11.25.

2013.09.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6600 Szentes, Balogh J. u. 14. 

Értesítési cím: 6600 Szentes, Nagy Ferenc u. 1/a 

Értesítési cím: 6725 Szeged, Szabadsajtó u. 23. 

Telefon: +36203289749 fax:  email: 

Telefon: +36205639305 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



189. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Juhász István

Juhász Nagy Mihály

Juhász Péter

Kálmán  Imre

Kalpagos Árpád

Karai Antal

Kardos Mihály

Katona József

Kazi Zsolt

Név

G/003569

G/902052

G/002472

G/002279

G/003760

G/003362

G/901967

G/002474

G/003989

Igazolvány száma

2013.02.18.

2015.05.18.

2011.11.12.

2011.07.25.

2013.10.22.

2012.07.19.

2015.07.06.

2011.11.12.

2014.12.10.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Könyves u. 9. 

Értesítési cím: 6900 Makó, József Attila u. 50. 

Telefon: +36309678596 fax:  email: 

Telefon: +36302057431 fax:  email: 



190. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Kecskeméti  Péter

Kérdõ Imre

Keresztes Antal

Király János

Kis András

Kis György

Kis Zoltán József

Kispál Béla

Kiss Sándor

Név

G/003570

G/004169

G/001267

G/901966

G/002403

G/002475

G/004297

G/001266

G/902049

Igazolvány száma

2013.02.18.

2015.03.16.

2012.07.08.

2015.01.04.

2012.08.10.

2011.11.12.

2015.06.17.

2012.05.07.

2015.04.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Pásztor János u. 1. 

Értesítési cím: 6792 Zsombó, Deák Ferenc u. 44. 

Értesítési cím: 6900 Makó, Róka u. 24. 

Telefon: +36302068541 fax:  email: 

Telefon: 30-9031918 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



191. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Kiss Sándor

Kiszel László

Kocsis Zoltán

Koczka Ferenc

Kollár Tibor Sándor

Kónya Béla

Kormányos József

Kormányos József Attila

Kosztolányi Sándor

Név

G/000375

G/001427

G/901951

G/902067

G/900215

G/003046

G/002476

G/002948

G/901945

Igazolvány száma

2015.01.05.

2014.06.30.

2014.12.15.

2011.08.18.

2015.01.12.

2011.10.11.

2011.11.15.

2011.07.03.

2015.01.15.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



192. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Kóti Csaba

Kovács  Zoltán

Kovács György

Kovács Imre

Kovács József

Kovács Mátyás

Kõrösi Sándor

Krasznai Zoltán

Kurucsai József

Név

G/900212

G/901971

G/902055

G/000488

G/002477

G/003272

G/002378

G/003631

G/901991

Igazolvány száma

2015.02.05.

2015.01.11.

2011.07.24.

2012.02.26.

2011.11.15.

2012.06.04.

2011.07.23.

2013.04.15.

2015.01.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



193. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Laczkó Róbert

Lakatos  Sándor

László Krisztián

Lédeczi László

Letenyei József

Lippai Árpád György

London Vilmos

Lovászi Ferenc

Ludányi  Tibor

Név

G/002982

G/002232

G/003099

G/001467

G/003571

G/003572

G/003051

G/002974

G/002008

Igazolvány száma

2011.08.07.

2015.04.11.

2011.12.05.

2013.11.25.

2013.02.18.

2013.02.18.

2016.04.15.

2011.07.26.

2014.06.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



194. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Lukács András

Lukács Ferenc

Magda  György

Magyar József

Makra Mihály

Makra Sándor

Markovics György

Márta Ildikó

Medgyesi István

Név

G/002743

G/003100

G/001890

G/002478

G/003212

G/902065

G/001636

G/003353

G/003036

Igazolvány száma

2012.10.14.

2011.12.05.

2014.03.09.

2011.11.15.

2012.02.28.

2011.07.28.

2011.07.05.

2012.07.17.

2011.09.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



195. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Méhes Tibor

Mészáros Norbert

Mihály János

Molnár József

Molnár Mihály

Muhari Zsolt

Nádas László

Nádasdi Ferenc

Nagy István

Név

G/901978

G/003277

G/901959

G/901987

G/002382

G/001835

G/901927

G/003968

G/002516

Igazolvány száma

2015.01.14.

2012.06.05.

2014.12.18.

2015.01.18.

2011.07.23.

2014.09.20.

2014.12.22.

2014.12.01.

2012.01.06.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



196. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Nagy József

Nagy Sándor

Nagy Zoltán

Nagy Zoltán József

Nagy-Benkõ Sándor

Nagymihály Rudolf

Nagymihály Sándor

Nagypál Tibor

Orosz Péter

Név

G/004360

G/901944

G/901928

G/901996

G/901946

G/003871

G/902003

G/003709

G/901972

Igazolvány száma

2015.09.02.

2015.01.30.

2011.12.08.

2015.01.25.

2014.12.14.

2014.06.25.

2014.11.03.

2013.07.21.

2015.01.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 6794 Üllés, Móra Ferenc u. 29. 

Telefon: 0630-6261642 fax:  email: 



197. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Ördög Károly

Pácza Pál

Paksi Csaba

Paksi Gábor

Papp János

Papp Zoltán

Páskuli Csaba

Pigniczki Csaba

Piti Lajos

Név

G/901970

G/003029

G/002479

G/002480

G/900244

G/003531

G/002886

G/002429

G/902031

Igazolvány száma

2015.01.08.

2011.09.21.

2011.11.15.

2011.11.15.

2016.04.18.

2013.01.04.

2014.07.02.

2015.10.11.

2015.02.08.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 6724 Szeged, Lehel u. 16 

Értesítési cím: 6760 Kistelek, Bercsényi  u. 42. 

Telefon: 06-20-3307829 fax: +3662/469-348 email: 

Telefon: 20/ 3746-340 fax:  email: 



198. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Pokrián László

Polyák Pál

Prágai Péter

Prozlik István

Rakonczai  János

Reményi Attila

Reményi Ervin

Reseterics Gusztáv

Rózsa József

Név

G/901975

G/003652

G/003573

G/004094

G/900222

G/004038

G/901961

G/003103

G/001263

Igazolvány száma

2015.01.25.

2013.04.30.

2013.02.18.

2015.02.10.

2015.02.02.

2015.01.08.

2014.12.21.

2011.12.05.

2012.05.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6600 Szentes, Wesselényi u. 6. 

Értesítési cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Fürkehalom u. 21. 

Telefon: +36309635766 fax:  email: 

Telefon: +36703284721 fax:  email: 



199. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Rózsa Zsolt

Rubiger Olivér

Ruck Norbert

Sarnyai Norbert József

Savanya László

Schwartz János

Sebõk Szilveszter

Seres Antal

Seres Antal

Név

G/902060

G/902035

G/902059

G/001622

G/902001

G/003105

G/900235

G/003731

G/901984

Igazolvány száma

2011.07.24.

2015.02.20.

2015.07.21.

2013.03.19.

2015.02.25.

2011.12.05.

2011.08.31.

2013.08.15.

2015.01.14.

Lejárat napja

 

 

X

X

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 60. 

Értesítési cím: 6782 Mórahalom, Kodály u. 9. 

Telefon: +36703818953 fax:  email: 



200. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Simondán Márton

Simondán Márton

Sipka László

Siska László

Skorka András Tibor

Sóki József

Somogyi László

Sörös Károly

Szabó Antal

Név

G/002388

G/003574

G/002483

G/002484

G/003213

G/901955

G/901923

G/003575

G/901947

Igazolvány száma

2011.07.23.

2013.02.18.

2011.11.15.

2011.11.15.

2012.03.01.

2014.12.22.

2014.12.15.

2013.02.18.

2014.12.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



201. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Szabó Attila

Szabó János Árpád

Szabó László

Szabó Mihály

Szamos István Lajos

Szántó Ferenc

Szántó István

Szántó Zoltán

Száraz Csaba

Név

G/900234

G/003435

G/003371

G/000413

G/003441

G/901963

G/003278

G/900223

G/003576

Igazolvány száma

2011.08.31.

2012.09.04.

2012.08.07.

2012.02.12.

2012.09.06.

2014.12.21.

2012.06.05.

2013.04.02.

2013.02.18.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



202. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Szarvas István

Szécsi  Zoltán

Szegedi József

Szegvári István

Szegvári István

Szeri Sándor

Szikra Elemér

Szikszai János

Szikula Szilárd

Név

G/003561

G/000106

G/003442

G/000192

G/902063

G/001588

G/900311

G/002390

G/003039

Igazolvány száma

2013.02.18.

2012.12.14.

2012.09.06.

2013.03.12.

2015.05.26.

2015.03.28.

2011.06.29.

2011.07.23.

2011.09.28.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6623 Árpádhalom, Petõfi Sándor utca 10 

Értesítési cím: 6922 Földeák, Ady Endre u. 70. 

Telefon: +36302494458 fax: 0 email: 

Telefon: +36302149629 fax:  email: 



203. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Szilágyi Csaba

Szilágyi Péter Pál

Szolnoki Dániel

Szorocsek Géza

Szögi János

Szõke Mihály

Szugyiczki György

Szundy Gábor

Szurovecz Gyula

Név

G/003032

G/002924

G/003819

G/002753

G/002485

G/902070

G/902073

G/901962

G/003525

Igazolvány száma

2011.09.22.

2011.06.09.

2014.02.18.

2012.10.17.

2011.11.15.

2011.08.25.

2015.09.22.

2015.02.09.

2012.12.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 6727 Szeged, Acél u. 1/c. 

Értesítési cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 21.b. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: +36302557882 fax:  email: 



204. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Szûcs Ferenc

Szûcs Péter

Szûcs Tamás

Takács András

Takács László

Talla Gyula

Tóth Gábor István

Tóth István

Tóth József

Név

G/001395

G/003477

G/900232

G/901982

G/001265

G/900207

G/003396

G/901940

G/901933

Igazolvány száma

2012.07.22.

2012.10.15.

2011.07.20.

2015.01.13.

2012.05.07.

2014.06.15.

2012.08.28.

2015.01.11.

2014.12.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



205. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Tóth József

Tóth Lajos

Tóth László

Tóth Róbert

Tóth Róbert János

Tóth Róbert Zoltán

Tóth Zoltán

Tóth Zoltán

Török Sándor

Név

G/002635

G/003639

G/003359

G/002481

G/002247

G/003991

G/900213

G/002482

G/901997

Igazolvány száma

2012.06.23.

2013.04.21.

2012.07.17.

2011.11.15.

2013.03.23.

2014.12.11.

2015.01.21.

2011.11.15.

2015.07.05.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6762 Sándorfalva, Jókai u. 61. 

Telefon: +36304773307 fax:  email: 



206. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye
Túri Rókus

Tyukász György

Váczi Viktor

Varga Géza

Varga Lajos

Varga Zoltán

Varró György

Veress Ákos József

Vetró József

Név

G/901956

G/003710

G/002658

G/002803

G/902058

G/003482

G/900217

G/003453

G/900221

Igazolvány száma

2014.12.23.

2013.07.21.

2012.07.19.

2012.12.09.

2011.07.24.

2012.10.17.

2013.10.10.

2012.09.13.

2015.01.15.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 6600 Szentes, Honvéd u. 9. 

Telefon: 06-30-275-0011 fax: 06-63-321-523 email: 



207. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Csongrád megye

Fejér megye

Vetró Róbert

Volford András

Zánthó Csaba

Zelei István

Zsolnai Árpád

Zsóri Péter

Adancsek Zoltán

Ambrus Zoltán

Ancsa Mihály

Név

G/004196

G/003436

G/003050

G/004073

G/003478

G/003821

G/001640

G/004422

G/004281

Igazolvány száma

2015.03.23.

2012.09.04.

2011.10.11.

2015.02.05.

2012.10.15.

2014.02.26.

2013.04.02.

2016.02.14.

2015.06.09.

Lejárat napja

X

X

 

 

X

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 6933 Nagylak, Felszabadulás u. 38. 

Értesítési cím: 6760 Kistelek, Béke u. 17. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 13/B. 1/1. 

Telefon: +36305928549 fax:  email: 

Telefon: +36304924045 fax:  email: 

Telefon: 22/341-145 fax:  email: 



208. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Annus János

Antal  István

Bagdi Róbert Márton

Bakos László

Balázs Gábor

Balog István

Balogh József

Balogh László

Bánhegyi Péter

Név

G/000270

G/000098

G/001188

G/003162

G/003850

G/900468

G/001189

G/000536

G/003160

Igazolvány száma

2015.05.25.

2011.12.22.

2015.11.09.

2012.01.23.

2014.05.06.

2013.09.28.

2015.01.26.

2012.03.06.

2012.01.22.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2481 Velence, Dévér u. 7. 

Értesítési cím: 8053 Bodajk, Dózsa Gy. u.36. 

Telefon: 70/605-8515 fax: 1/369-2432 email: 

Telefon: 06/30/2179 790 fax:  email: 



209. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Baranyai  Dezsõ

Barna Imre

Biróczky Tibor

Bittner László

Bognár Béla

Bolla József

Brindus Lajos

Burián József

Bús László

Név

G/000099

G/000088

G/000404

G/001495

G/000146

G/000528

G/000163

G/003172

G/001207

Igazolvány száma

2014.12.10.

2016.04.20.

2015.09.15.

2012.10.29.

2012.08.08.

2015.01.15.

2012.08.08.

2012.01.24.

2011.09.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2060 Bicske, Rozgonyi u. 34. 

Értesítési cím: 8054 Eszény, Dorschner u. 16/c. 

Telefon: 0630-9675181 fax:  email: 

Telefon: 30/2674115 fax:  email: 



210. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Csákberényi Nagy István

Csauth Richárd

Csavajda István

Csizmadia Ferenc

Csõke Zoltán

Czifra István

Dani László

Déri Zoltán

Dizmatsek Zoltán

Név

G/001493

G/003164

G/001198

G/900464

G/003655

G/001891

G/001075

G/001432

G/003403

Igazolvány száma

2013.05.13.

2012.01.23.

2012.09.10.

2011.07.28.

2013.05.07.

2014.01.10.

2015.04.15.

2012.08.31.

2012.08.28.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8051 Sárkeresztes, Géza út  30. 

Telefon: 20/916-9915 fax:  email: 



211. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Dóka Attila

Dörner Gábor

Dörner János

Dreska Mihály

Ducsay Béla

Elek István

Enzsöl Attila

Erdõsi Miklós

Farsang Attila

Név

G/003503

G/004315

G/004316

G/001491

G/003947

G/001164

G/001192

G/003378

G/002893

Igazolvány száma

2012.11.27.

2015.06.25.

2015.06.25.

2012.10.29.

2014.11.12.

2014.12.19.

2015.02.03.

2012.08.07.

2013.03.31.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 8066 Pusztavám, Kossuth u. 123. 

Értesítési cím: 8151 Szabadbattyán, Dózsa Gy. u. 73. 

Telefon: 30/6001001 fax: 22/505-631 email: 

Telefon: 30/204-4455 fax: 22/505-631 email: 



212. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Fehér János

Fehérvári József

Fekete Ferenc

Fekti Miklós

Felsõ János László

Fent Tamás Zoltán

Fenyvesvölgyi József Tibor

Fidrich Mihály

Filotás Tamás

Név

G/001199

G/002188

G/004318

G/000555

G/900448

G/004015

G/003547

G/000438

G/004287

Igazolvány száma

2012.02.07.

2014.11.26.

2015.06.30.

2014.12.10.

2015.03.08.

2014.12.22.

2013.01.25.

2015.02.18.

2015.06.09.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 35/A  3/2 

Értesítési cím: 8142 Úrhida, Nefelejcs u. 13. 

Telefon: 20/933 0838 fax: 22/500-251 email: fekete@maxterm.hu

Telefon: 20/321-6104 fax:  email: 



213. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Flender Mihály Zoltán

Fridrich Mihály

Frikton Zoltán

Füle Attila

Füredi János

Gaál Károly

Garamszegi István

Gerencsér Gyula

Gergye József

Név

G/901352

G/001178

G/900446

G/003548

G/003528

G/003882

G/003486

G/001184

G/002873

Igazolvány száma

2013.09.17.

2020.01.07.

2011.09.19.

2013.01.25.

2013.01.04.

2014.07.14.

2012.10.30.

2015.01.14.

2013.03.01.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



214. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Godó Ignác

Gulyás Csaba

Gulyás József

Gyenes Béla

Gyuriss György

Hajdu Ferenc

Hajzer Zsolt

Halmay Tivadar

Hánis József

Név

G/004314

G/003642

G/001074

G/900432

G/004288

G/001172

G/002297

G/900431

G/004289

Igazolvány száma

2015.06.25.

2013.04.22.

2014.12.03.

2015.01.12.

2015.06.09.

2015.01.08.

2012.06.24.

2015.05.18.

2015.06.09.

Lejárat napja

X

 

 

 

X

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 2475 Kápolnásnyék, Vándor u. 18. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Szamos u. 56. 

Telefon: 30/396-5749 fax: 22/505-631 email: 

Telefon: 30/378-8541 fax:  email: 



215. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Hatvani Attila

Héder Sándor

Hederics Zoltán

Hegedûs János

Hegedûs József András

Hódosi József

Hollósi Sándor

Hornok Gergely

Horváth Gergely

Név

G/900463

G/000397

G/001998

G/002889

G/000135

G/002491

G/003895

G/000160

G/004290

Igazolvány száma

2015.02.18.

2014.12.02.

2014.05.26.

2013.03.30.

2012.10.08.

2014.12.08.

2014.08.04.

2012.08.28.

2015.06.09.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

X

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 148. 

Értesítési cím: 8143 Sárszentmihály, Arany János u. 21. 

Telefon: 30/993 7756 fax:  email: 

Telefon: 30/378-8491 fax:  email: 



216. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Horváth Mihály

Horváth Tamás

Horváth Zsolt

Hudra Sándor

Irányi Péter

Jáni Jenõ

Jóvári György

Jovics István

Kálmán József

Név

G/900436

G/003437

G/003023

G/001165

G/004065

G/900433

G/000513

G/004244

G/900461

Igazolvány száma

2011.10.15.

2012.09.05.

2011.09.19.

2016.04.14.

2015.01.26.

2015.05.17.

2015.01.08.

2015.05.18.

2011.07.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2463 Tordas, Szabadság u.1/c. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Virág u. 31. 

Értesítési cím: 2400 Dunaújváros, Temetõ u. 11. 

Telefon: 0620517-17-80 fax: 22/467-004 email: hudra.sandor@mailbox.hu

Telefon: 30-9058603 fax:  email: 

Telefon: 30/287-7929 fax:  email: 



217. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Kassai Norbert

Kelemen Tamás

Keller György

Kellner Mihály

Keszi Tamás

Kincses Imre

Kiss Ferenc

Kiss Róbert

Kiss Zoltán Sándor

Név

G/003207

G/000132

G/000669

G/000620

G/000311

G/000650

G/900452

G/003613

G/900445

Igazolvány száma

2012.02.19.

2012.12.19.

2014.12.19.

2015.02.13.

2015.02.03.

2015.01.14.

2015.01.08.

2013.03.26.

2015.02.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



218. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Klima István

Knauz Péter

Kormos László

Korponay István

Kóti  József

Kottyán László

Kovács Ferenc

Kovács Ferenc

Kovács György

Név

G/900470

G/002908

G/900427

G/001170

G/002433

G/000532

G/002863

G/004291

G/002697

Igazolvány száma

2015.03.22.

2013.05.15.

2014.10.22.

2011.09.04.

2011.11.15.

2015.01.08.

2013.02.20.

2015.06.09.

2012.09.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8146 Jenõ, PETÕFI UTCA 4 

Telefon: 20/954- 8583 fax:  email: 



219. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Kovács István

Kovács János

Kovács László

Kovács Tamás

Krisztik József

Kudranyik József

Kutai Gábor

Lakatos  Antal

Lampek Imre

Név

G/000154

G/004313

G/001169

G/001174

G/000043

G/001203

G/001186

G/001977

G/002196

Igazolvány száma

2012.03.20.

2015.06.25.

2015.09.02.

2015.03.08.

2011.11.14.

2015.10.26.

2015.01.22.

2014.05.12.

2012.08.28.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8071 Magyaralmás, Dózsa Gy. u. 20. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Bõrgyár u.12. 

Telefon: 30/600-1003 fax: 22/505-631 email: 

Telefon: 22/ 318-752 fax:  email: 



220. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Lantos Tibor

Libor Károly

Lollok Zoltán

Lõrincz István

Marczi György

Márkus Gábor

Maros Imre

Méry László

Mészáros Gábor

Név

G/000586

G/001902

G/003460

G/000230

G/900467

G/001926

G/003229

G/000136

G/004068

Igazolvány száma

2011.08.08.

2014.01.31.

2012.09.19.

2015.01.11.

2011.08.31.

2012.10.08.

2012.03.23.

2012.09.28.

2015.01.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



221. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Mészáros Norbert

Miskolczi János

Mohácsi Zsolt

Molnár László

Molnár Tibor

Nagy Attila

Nagy Lajos

Nagy Sándor

Név

G/003411

G/902075

G/000134

G/004420

G/902074

G/004268

G/900426

G/004292

Igazolvány száma

2012.08.29.

2015.01.27.

2012.10.16.

2016.02.04.

2015.03.22.

2015.06.01.

2015.01.12.

2015.06.09.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 2060 Bicske, Hársfa u. 19. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Új Csóri u. 168 

Értesítési cím: 8097 Nadap, Bem J. u. 24. 

Értesítési cím: 2400 Dunaújváros, Toldi köz 2/A 

Értesítési cím: 8123 Soponya, Szabadság u. 2/A 

Telefon: 30/959-2583 fax: 22/261-563 email: 

Telefon: 30/9360 845 fax: 22/327 809 email: 

Telefon: 30/613-1954 fax:  email: 

Telefon: 70/319 6485 fax:  email: 

Telefon: 30/901-4058 fax:  email: 



222. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Nagy Zoltán

Nemes István

Németh Imre

Oláh Antal

Örkényi Béla

Pál Lajos

Pálfy László

Papp László

Pasa Norbert

Név

G/000253

G/900428

G/000606

G/001219

G/001158

G/900462

G/001487

G/000324

G/003167

Igazolvány száma

2014.12.19.

2015.02.18.

2012.01.18.

2015.03.04.

2014.12.03.

2011.07.26.

2012.12.20.

2015.01.08.

2012.01.23.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8081 Zámoly, ARANY J. UTCA 20 

Értesítési cím: 2451 Ercsi, Liszt F.u.23/a. 

Telefon: 30/252-1145 fax:  email: 

Telefon: 20/233-7434 fax:  email: 



223. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Patonai György

Petõ László

Pill  Antal

Pinke Ferenc

Pintér Csaba

Pleizer  József

Pleizer Zoltán

Polyefkó Antal

Pukancsik Mihály

Név

G/001159

G/002159

G/900434

G/003448

G/001451

G/001331

G/003863

G/000735

G/001162

Igazolvány száma

2014.12.03.

2011.10.29.

2015.07.14.

2012.09.11.

2015.01.03.

2012.05.29.

2014.06.11.

2015.01.26.

2014.12.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8093 Lovasberény, Rákóczi út 30. 

Telefon: 30/ 9279-619 fax:  email: 



224. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Pukancsik Zoltán

Pupp Ferenc

Rácz Adrián

Radvánszki Imre

Rausch József

Reich József

Reicher Lajos

Róth László

Sánczi Zsolt

Név

G/003857

G/000838

G/004204

G/004282

G/003033

G/900449

G/000579

G/004283

G/003027

Igazolvány száma

2014.05.27.

2015.04.23.

2015.04.07.

2015.06.09.

2011.09.22.

2015.03.04.

2015.02.16.

2015.06.09.

2011.09.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2451 Ercsi, Mártírok út 22. 

Értesítési cím: 8073 Csákberény, Bajcsy Zs. u. 86. 

Telefon: 70/383-2868 fax: 25/493-514 email: 

Telefon: 20/380-6518 fax: 22/503-760 email: 



225. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Sántha Károly

Sárosi Gábor

Sátori Ferenc

Sátori György

Scháden János

Schekk Zoltán

Schmidt Ferenc

Schneider János

Sebestyén József

Név

G/000585

G/003862

G/000360

G/000491

G/001168

G/004312

G/900444

G/003846

G/000073

Igazolvány száma

2015.03.11.

2014.06.04.

2015.02.26.

2015.07.14.

2015.01.08.

2015.06.25.

2015.04.26.

2014.04.22.

2011.12.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2066 Szár, Arany J.u.96. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Úrhidai u. 27/B 

Telefon: 30/9564 086 fax:  email: 

Telefon: 30/396-5748 fax: 22/505-631 email: 



226. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Sekk János

Simon Ferenc

Singler István

Sipos Attila

Sipos Gábor

Sólyom  Kálmán

Sólyom József

Somogyi László

Strammer István Lajos

Név

G/000139

G/900457

G/004284

G/004049

G/003161

G/000510

G/000511

G/001244

G/001173

Igazolvány száma

2012.08.08.

2015.05.10.

2015.06.09.

2015.01.19.

2012.01.22.

2015.02.16.

2015.02.16.

2014.12.19.

2015.04.15.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2400 Dunaújváros, TANÁCS UTCA 7.   3/ 4 

Értesítési cím: 8083 Csákvár, Radnóti u. 38. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár út 29 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 29. 

Telefon: 30/6300 861 fax:  email: 

Telefon: 70/514-5667 fax:  email: 

Telefon: +3622504791 fax:  email: 

Telefon: 22-503253 fax: 22-503253 email: strammer@metalkontaktec.hu



227. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Sütõ Zoltán

Szabácsik István

Szabácsik Sándor

Szabó Ferenc

Szabó Gábor

Szabó Gábor

Szabó Imre

Szabó János

Szabó József

Név

G/003413

G/003414

G/004285

G/003911

G/003169

G/900453

G/000367

G/000957

G/000095

Igazolvány száma

2012.08.29.

2012.08.29.

2015.06.09.

2014.09.17.

2012.01.23.

2015.05.14.

2014.12.19.

2015.01.22.

2011.12.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



228. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Szabó László

Szabó Péter

Szalai János

Szegedi Zsolt

Szigetvári József Ferenc

Sziksz Károly

Szokoli László

Szollár Péter

Szücs József

Név

G/001212

G/003820

G/000738

G/003901

G/003170

G/000634

G/003426

G/001501

G/001481

Igazolvány száma

2015.01.17.

2014.02.24.

2015.02.18.

2014.08.12.

2012.01.23.

2015.06.02.

2012.08.31.

2013.12.03.

2012.12.12.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Aradi u.68. 

Telefon: 30/9364669 fax: 22/789 898 email: 



229. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Szûcs Zoltán

Takács Gábor

Takács István

Takács László

Takács László

Takács Róbert

Tégli László

Telek László

Tonka László

Név

G/003049

G/001478

G/000383

G/001894

G/003415

G/003416

G/001194

G/900435

G/003889

Igazolvány száma

2011.10.11.

2012.12.19.

2015.02.01.

2014.01.24.

2012.08.29.

2012.08.29.

2015.02.08.

2015.01.13.

2014.07.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



230. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Tóth András

Tóth Béla

Tóth Ferenc

Tóth László János

Tóth László János

Tóth Tamás

Tömör Attila

Tönköly László

Név

G/900441

G/000343

G/003888

G/004455

G/901108

G/004108

G/000296

G/003827

Igazolvány száma

2015.01.20.

2015.01.08.

2014.07.28.

2016.04.21.

2016.04.21.

2015.02.18.

2015.09.24.

2014.03.09.

Lejárat napja

X

 

 

X

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 2. 

Értesítési cím: 8124 Kálóz, Kiss u. 26. 

Értesítési cím: 8095 Pákozd, Esze Tamás u. 9. 

Telefon: 06706715405 fax:  email: Tonnas@freemail.hu

Telefon: 70/368-1728 fax:  email: 

Telefon: 06 20/9519-194 fax:  email: 



231. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Török Zoltán

Tropa Róbert Zoltán

Turi László

Varga István

Varga József

Varga Sándor

Vas István

Veszeli Pál János

Név

G/003265

G/004131

G/004271

G/004286

G/002410

G/001437

G/001175

G/002182

Igazolvány száma

2012.05.07.

2015.02.26.

2015.06.08.

2015.06.09.

2012.12.18.

2012.10.25.

2015.01.08.

2012.01.03.

Lejárat napja

X

X

 

 

X

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím:  ,  

Értesítési cím: 8132 Lepsény, Deák Ferenc u. 3. 

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 96. 

Értesítési cím: 8071 Magyaralmás, Széchenyi u.5. 

Telefon: 30-911-1649 fax: 0 email: 

Telefon: 70/576 4035 fax:  email: 

Telefon: 30/276 4367 fax:  email: 

Telefon: 30-9276561 fax:  email: vasistvanur@gmail.com



232. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye
Vida József

Vinkelmann János

Viola Géza

Virág István

Weisz György

Weisz János

Zágoni Lajos

Zámbó János

Zámbó Zoltán

Név

G/000525

G/000668

G/001180

G/003418

G/000958

G/001157

G/003201

G/900450

G/900430

Igazolvány száma

2015.01.08.

2014.12.22.

2011.11.14.

2012.08.29.

2015.01.08.

2014.12.03.

2012.02.09.

2015.11.16.

2013.01.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2490 Pusztaszabolcs, BAJCSY ZS. UTCA 3 

Telefon: 06/30-908-9639 fax:  email: 



233. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Fejér megye

Gyõr-Moson-Sopron megye

Zimmermann Zoltán

Zólyomi Sándor

Zsigmond Gyula János

Zsolnai Tamás

Ábrahám István

Adorján László

Alasztics Imre

Angler Zoltán

Antalovics Balázs

Név

G/000138

G/900442

G/001208

G/900460

G/900533

G/900571

G/902098

G/002809

G/902145

Igazolvány száma

2012.09.28.

2015.01.20.

2011.08.10.

2015.04.07.

2011.07.12.

2011.09.27.

2015.02.15.

2012.12.15.

2015.03.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 8000 Székesfehérvár, Kisteleki út 38. 

Telefon: 22/506-243 fax: 22/506-244 email: 



234. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Árky Csaba

Babos György

Bális István

Balogh György

Baracskai Ferenc

Baracskai József

Baráth László

Barkovics Imre

Bazsó József

Név

G/902177

G/002810

G/001641

G/900572

G/902084

G/900484

G/900490

G/002167

G/001670

Igazolvány száma

2011.05.18.

2012.12.15.

2015.01.27.

2011.09.27.

2015.02.01.

2014.12.22.

2014.12.23.

2015.05.03.

2015.01.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



235. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Bedõ Zoltán Péter

Bejczi Attila

Békési Ferenc

Bencsics Sándor

Bencsik Sándor

Blum József

Bodor László

Bogáti József

Bognár Géza

Név

G/900535

G/902193

G/900479

G/002947

G/900555

G/902105

G/902114

G/002931

G/003712

Igazolvány száma

2015.06.10.

2014.05.11.

2014.12.21.

2011.07.03.

2015.05.25.

2015.02.16.

2015.02.17.

2011.06.27.

2013.07.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



236. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Bognár Géza

Borbély Csaba Antal

Borbély Róbert

Böröczky Ferenc Attila

Böröczky Zsolt

Budai László

Burányi Attila

Csapó Gyula

Csempesz Gábor

Név

G/000489

G/003620

G/900541

G/003589

G/902096

G/902171

G/900536

G/003284

G/900574

Igazolvány száma

2015.02.09.

2013.04.01.

2011.08.03.

2013.03.03.

2015.02.15.

2015.03.08.

2014.08.03.

2012.06.06.

2011.09.27.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9146 Rábapordány, Rákóczi F. u. 28. 

Telefon: 20/4339763 fax:  email: 



237. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Csepi István

Csizmadia Ferenc

Csóka Sándor

Csõkör Ferenc

Csörnyei József

Czeczeli Róbert

Czipf István

Dan Attila

Dér Zoltán

Név

G/902115

G/902146

G/001702

G/002438

G/902190

G/900587

G/900545

G/900548

G/900483

Igazolvány száma

2015.02.17.

2015.03.11.

2015.03.02.

2011.09.17.

2011.07.26.

2011.09.28.

2015.01.31.

2015.02.09.

2014.12.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



238. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Dezsõ Imre

Dittrich József

Dombovári József

Domján Csaba Félix

Dreiszker Ármin

Egresits Krisztián László

Egresits Zoltán

Egyed József

Eõri János

Név

G/002323

G/902141

G/902090

G/900519

G/900589

G/003281

G/001885

G/902085

G/003708

Igazolvány száma

2011.06.09.

2015.03.10.

2015.02.03.

2014.03.24.

2011.09.28.

2012.06.06.

2013.12.18.

2015.05.25.

2013.07.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



239. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Erdélyi Tibor

Fabsitz József

Farkas Alfréd

Farkas Ferenc

Fekete Ferenc

Fekete Tamás

Fertõffy Lajos

Fodróczy Ferenc

Forgó János

Név

G/002229

G/900582

G/001781

G/902100

G/902102

G/002049

G/002812

G/001597

G/003466

Igazolvány száma

2013.03.17.

2011.09.27.

2014.09.23.

2015.02.15.

2015.02.15.

2014.09.06.

2012.12.19.

2013.02.08.

2012.09.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



240. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Fuli József

Fülöp József

Gácsfalvi Árpád

Galambos Ferenc

Gassler Zoltán

Gazsó József

Gede Zsolt

Gerencsér János

Germán József Tamás

Név

G/902092

G/002932

G/004415

G/003275

G/000408

G/902187

G/902150

G/902129

G/902174

Igazolvány száma

2015.01.28.

2011.06.27.

2016.01.31.

2012.06.05.

2015.02.17.

2015.06.28.

2015.04.12.

2015.02.18.

2011.05.07.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9084 Gyõrság, Ország út u. 58. 

Telefon: 30/9163797 fax:  email: 



241. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Gréczi József

Gulyás László

Gurbács Gyula

Gyöngyösi Ferenc

Gyurátz László Miklós

Hainer Tibor

Halász József János

Harkay Péter

Haszonits József

Név

G/000584

G/902153

G/900486

G/902111

G/900526

G/902178

G/900520

G/900510

G/902183

Igazolvány száma

2015.01.19.

2015.07.22.

2014.12.22.

2015.02.16.

2011.10.10.

2015.05.21.

2015.03.10.

2013.02.18.

2011.06.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



242. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Havasi Krisztián

Hegyi Géza

Helyes György

Hóbor Gáspár

Hollós Krisztián

Homlok István

Hornberger Valter

Horváth Ákos

Horváth Arnold

Név

G/900573

G/003942

G/902095

G/902184

G/002813

G/001678

G/902197

G/002212

G/002933

Igazolvány száma

2011.09.27.

2014.11.09.

2015.02.12.

2014.10.25.

2012.12.19.

2014.03.25.

2011.10.27.

2012.01.28.

2011.06.27.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



243. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Horváth Attila

Horváth Bertalan

Horváth Ernõ

Horváth Ferenc

Horváth Gábor

Horváth Gyõzõ

Horváth Imre

Horváth József

Horváth József

Név

G/001224

G/002271

G/900580

G/002169

G/002815

G/900585

G/902170

G/900583

G/900584

Igazolvány száma

2012.04.19.

2015.04.22.

2011.09.27.

2014.11.10.

2012.12.19.

2011.09.28.

2011.06.06.

2011.09.27.

2011.09.28.

Lejárat napja

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



244. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Horváth József

Horváth Lajos

Horváth Miklós

Horváth Szabolcs

Horváth Szabolcs Elek

Horváth Tibor

Horváth Zoltán

Horváth Zsolt

Ifj. Domján János Gábor

Név

G/000165

G/900528

G/002360

G/902081

G/900586

G/900495

G/001076

G/003245

G/902169

Igazolvány száma

2012.12.05.

2015.04.20.

2016.03.16.

2015.02.02.

2012.01.30.

2015.01.04.

2011.10.11.

2012.04.12.

2015.04.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9012 Ménfõcsanak, Népfõiskola u. 16. 

Telefon: 20/3720107 fax:  email: 



245. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Ifj. Koczor Csaba

Illyés István

Iváncsics András

Jákli Csaba

Jankó Gábor

Jankovits László

Janzsó Gyula Ferenc

Józsa Gyõzõ Pál

Juhász Árpád

Név

G/000572

G/003276

G/900556

G/900561

G/902194

G/002816

G/003919

G/002775

G/002451

Igazolvány száma

2012.03.09.

2012.06.05.

2015.06.24.

2015.05.20.

2011.10.10.

2012.12.19.

2014.10.14.

2012.11.22.

2011.10.11.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



246. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Kajtár József

Káldy Tibor

Kamocsai Zoltán

Kelemen László

Kertai József

Kocsis Gábor

Kocsis László

Kocsis Sándor

Koller József

Név

G/900537

G/001624

G/902163

G/000920

G/902123

G/002449

G/900590

G/002901

G/000267

Igazolvány száma

2015.08.03.

2015.02.18.

2015.04.19.

2015.02.09.

2015.02.17.

2011.10.05.

2011.09.28.

2014.04.20.

2012.01.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



247. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Koller Miklós

Konkolyos Tibor

Kopcsándi László

Korcz István András

Kotrics Ferenc

Kovács Attila

Kovács István

Kovács István

Kovács István

Név

G/003992

G/902113

G/900480

G/003459

G/003138

G/902119

G/900559

G/900477

G/900512

Igazolvány száma

2014.12.15.

2015.02.17.

2014.12.22.

2012.09.19.

2012.01.03.

2015.02.17.

2015.05.20.

2014.12.22.

2011.06.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



248. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Kovács János Attila

Kovács Mihály

Kovács Mihály

Kovács Sándor

Kovács Tamás

Kovács Tibor István

Kovacsics Imre

Köppel Viktor

Kuller-Nagy István Olivér

Név

G/002415

G/902083

G/001814

G/902128

G/001956

G/001888

G/902188

G/003749

G/902148

Igazolvány száma

2015.08.18.

2015.02.01.

2013.08.30.

2015.02.18.

2015.04.10.

2014.03.08.

2013.01.09.

2015.04.13.

2015.03.12.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



249. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Kungli  Gábor  Ferenc

Létay Zoltán Péter

Lõrincz Attila

Lukácsi Tibor

Maár Csaba

Majlinger Gábor

Major Csaba

Major Gellért

Major Károly

Név

G/001839

G/900576

G/900539

G/900567

G/002934

G/002779

G/900566

G/001867

G/900502

Igazolvány száma

2013.12.15.

2011.09.27.

2015.02.22.

2015.04.09.

2011.06.27.

2012.11.07.

2011.09.21.

2015.03.10.

2015.01.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 9300 Csorna, Berényi u. 9. 

Telefon: 30/2830-308 fax:  email: 



250. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Malek Tibor

Matusek István

Megyimóri János

Melisek György

Mészáros László

Mezõ Csaba

Miklós Ferenc

Molnár  László

Molnár Gábor

Név

G/902108

G/002347

G/001949

G/002011

G/900507

G/003913

G/001920

G/002414

G/902089

Igazolvány száma

2015.02.16.

2013.06.06.

2014.04.03.

2015.06.20.

2015.04.12.

2014.09.22.

2012.03.05.

2015.08.18.

2015.02.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



251. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Molnár Zoltán

Móricz Tibor

Moser Ferenc

Nagy Péter

Nagy Tibor

Nagy Zsolt

Nemes Béla

Nemes Ferenc

Nemes Kálmám

Név

G/003260

G/900588

G/002563

G/900529

G/001765

G/001617

G/900508

G/902132

G/002956

Igazolvány száma

2012.04.25.

2012.01.30.

2013.07.03.

2015.05.18.

2012.07.09.

2013.03.12.

2015.01.29.

2015.02.24.

2011.07.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



252. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Németh Attila

Németh István

Németh Lajos

Németh László

Németh Miklós László

Németh Szabó László

Németh Szabolcs

Németh Tivadar

Németh Zoltán

Név

G/902143

G/003916

G/902181

G/002562

G/902151

G/002661

G/902127

G/900547

G/001600

Igazolvány száma

2015.03.11.

2014.10.14.

2015.07.06.

2012.03.09.

2015.04.12.

2015.08.03.

2015.02.18.

2015.04.14.

2014.09.16.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9343 Beled, Füzes u. 54. 

Értesítési cím: 9400 Sopron, Frankenbukrg u. 4. 

Telefon: 20/9755438 fax:  email: 

Telefon: 70/6357760 fax: 0 email: 



253. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Nyikos István

Odnoga Ottó

Oláh János

Õri István

Pajor Ambrus

Palasics Tamás

Pandur Sándor

Pap Norbert

Pápista László

Név

G/001338

G/902106

G/001800

G/002935

G/902158

G/902173

G/900558

G/002784

G/003520

Igazolvány száma

2015.03.29.

2015.02.16.

2015.01.29.

2011.06.27.

2015.06.29.

2015.05.05.

2015.05.20.

2012.11.07.

2012.12.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



254. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Papp István

Papp László Attila

Pardavi  Árpád

Pászli Tibor Géza

Pausits Béla

Pavlóczki Béla

Pázler Sándor

Pénzes Gábor

Perger István

Név

G/900565

G/902166

G/001802

G/003469

G/902104

G/002859

G/902110

G/003412

G/001366

Igazolvány száma

2015.05.20.

2011.07.10.

2013.10.13.

2012.09.26.

2016.02.23.

2013.02.15.

2015.02.16.

2012.08.29.

2011.06.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9228 Halászi, József A. u. 29. 

Telefon: 06209254357 fax: 96/210-203 email: 



255. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Pingiczer Szabolcs Róbert

Pintér Imre

Porpáczy Zoltán

Pölöskei László

Prajczer Gábor

Pulai Tamás

Racskay István

Rácz István

Raczenböck Kálmán

Név

G/003521

G/900578

G/900540

G/900530

G/003635

G/001951

G/003692

G/902195

G/902107

Igazolvány száma

2012.12.17.

2011.09.27.

2014.11.11.

2015.05.20.

2013.04.16.

2014.04.03.

2013.07.10.

2015.01.17.

2015.02.16.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



256. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Rádi Ferenc

Raszler József

Rigó Péter

Róth László

Samu László

Sándor László

Sárkány Zoltán

Sárvári Attila

Sátory Zsolt

Név

G/003535

G/002936

G/902093

G/002820

G/001769

G/902168

G/002056

G/902182

G/004242

Igazolvány száma

2013.01.10.

2011.06.27.

2015.01.29.

2012.12.19.

2013.07.18.

2015.04.26.

2011.07.25.

2015.10.22.

2012.05.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 9300 Csorna, Kismartoni  út 1. 

Telefon: 30/2562726 fax:  email: 



257. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Schmuk János

Sebestyén László

Séllyei József

Selyem Zsolt

Seres Csaba

Sipák István

Smuk Zoltán

Somogyi Gyula Ferenc

Spirk László

Név

G/000323

G/003861

G/902126

G/003918

G/902087

G/900560

G/003208

G/001350

G/001841

Igazolvány száma

2012.01.30.

2014.06.04.

2015.02.18.

2014.10.14.

2015.06.28.

2015.05.20.

2012.02.22.

2015.02.02.

2013.12.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



258. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Steller Róbert

Stribik István

Stummer Béla

Stumpfel Károly

Sütöri Ernõ

Szabó Ákos

Szabó Attila

Szabó Attila

Szabó Csaba

Név

G/900575

G/900550

G/002335

G/902091

G/902101

G/002969

G/003859

G/900485

G/900564

Igazolvány száma

2011.09.27.

2011.06.27.

2012.06.22.

2015.02.03.

2015.02.15.

2011.07.25.

2014.06.03.

2014.12.22.

2015.05.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



259. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Szabó Gábor

Szabó Kamill

Szabó László Zoltán

Szabó Péter

Szabó Vilmos

Szabó Zsolt József

Szakonyi Kálmán

Szalai József

Szalay András

Név

G/002822

G/002213

G/001736

G/900562

G/902116

G/001805

G/902185

G/002937

G/003735

Igazolvány száma

2012.12.19.

2012.01.28.

2015.02.01.

2015.05.20.

2015.02.17.

2014.01.05.

2015.06.24.

2011.06.27.

2013.08.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



260. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Szalay István

Szalay Zsolt

Szálya Sándor

Szemenyei Péter

Szemethy Tibor

Szendi  Gábor

Szilágyi Miklós

Szórádi László

Szõke László

Név

G/001693

G/004377

G/002824

G/000496

G/902078

G/002493

G/900498

G/902159

G/002825

Igazolvány száma

2015.02.02.

2015.10.08.

2012.12.19.

2012.02.27.

2015.01.26.

2013.01.17.

2013.01.06.

2015.04.13.

2012.12.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9461 Lövõ, Fõ u. 72. 

Értesítési cím: 9019 Gyirmót, SZENT LÁSZLÓ ÚT 24 

Telefon: 30/5885767 fax:  email: 

Telefon: 96/447-533 fax: 20/9427100 email: 



261. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Szücs Gyula

Szûcs István

Takács  Miklós

Takács Béla

Takács Ferenc

Takács Gábor

Takács József Sándor

Tar Tibor

Tatai István

Név

G/902165

G/902086

G/900577

G/902139

G/003279

G/002445

G/002762

G/001612

G/001730

Igazolvány száma

2011.07.04.

2015.02.02.

2011.09.27.

2011.05.25.

2012.06.05.

2011.09.29.

2013.11.03.

2015.05.31.

2015.03.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9012 Ménfõcsanak, Tas vezér u. 52. 

Telefon: 20/3383060 fax:  email: 



262. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Teichtinger Zoltán

Tibold Gergõ

Tibold Jenõ

Tisler József

Tislér Károly Miklós

Tóbiás Péter

Tompa Lajos József

Tóth György

Tóth László

Név

G/900542

G/004393

G/902079

G/002336

G/900525

G/004351

G/003557

G/900581

G/002845

Igazolvány száma

2015.05.20.

2015.12.07.

2015.01.26.

2012.06.22.

2014.04.02.

2015.08.24.

2013.02.06.

2011.09.27.

2013.05.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9400 Sopron, Ikva sor 3. 

Értesítési cím: 9012 Ménfõcsanak, Zsellér u. 28. 

Telefon: 0 fax:  email: 

Telefon: 20/5473749 fax:  email: 



263. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Tóth László

Tóth Róbert

Török László

Török Péter Csaba

Török Péter József

Trimmel Róbert

Trimmel Róbert

Turbók József Károly

Turi Imre

Név

G/902156

G/003361

G/902179

G/001899

G/003836

G/003750

G/002251

G/001836

G/003714

Igazolvány száma

2015.04.13.

2012.07.19.

2015.06.03.

2012.01.19.

2014.03.26.

2013.10.08.

2013.03.25.

2014.09.27.

2013.08.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



264. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Türk Béla

Unger Péter

Vagdalt Attila

Váradi László

Varga Csaba

Varga Csaba

Varga Ferenc

Varga Ferenc Károly

Varga József

Név

G/900563

G/002938

G/003716

G/900534

G/900506

G/002868

G/000587

G/003283

G/001826

Igazolvány száma

2015.05.20.

2011.06.27.

2015.02.24.

2015.06.08.

2015.01.13.

2013.02.22.

2012.03.11.

2012.06.06.

2015.02.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



265. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye
Varga József

Varga József

Varga Kálmán

Varga Zoltán

Végh Róbert

Vesztergom József

Villányi László

Wilfing Zoltán

Zimmerer  András

Név

G/902160

G/902164

G/902191

G/902094

G/003519

G/902147

G/902112

G/001568

G/002042

Igazolvány száma

2015.06.28.

2014.05.26.

2014.08.17.

2015.04.10.

2012.12.14.

2013.03.12.

2015.02.16.

2015.02.01.

2011.09.25.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



266. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Gyõr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Zimonyi György

Zsédely Zsolt

Ábrók Bálint

Atyi Lajos

Babotán János

Bacskó László

Baglyos Pál

Bagosi Tamás

Bak László

Név

G/001842

G/003003

G/902234

G/003721

G/900668

G/903191

G/900883

G/002083

G/900912

Igazolvány száma

2013.12.05.

2011.08.21.

2015.04.19.

2013.08.13.

2015.04.24.

2012.02.07.

2015.04.22.

2015.10.26.

2011.12.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



267. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Balázs József

Balázsi Zoltán

Balla Sándor

Balog János András

Balogh Bálint

Balogh Gyula

Balogh Sándor

Balogh Tibor

Bárány Péter

Név

G/900890

G/001978

G/001706

G/001060

G/000350

G/002880

G/902244

G/900927

G/902238

Igazolvány száma

2012.10.12.

2014.05.12.

2013.05.14.

2013.03.10.

2015.08.30.

2013.03.13.

2015.05.07.

2011.12.09.

2015.03.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



268. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Bardi József

Barkóczi János

Barna Károly

Barnucz János

Bársony Gyula

Barta József

Beke László

Beke László

Bencze Dénes

Név

G/001227

G/900666

G/900736

G/002556

G/900640

G/900686

G/900873

G/001760

G/901305

Igazolvány száma

2012.07.10.

2015.04.24.

2015.01.27.

2015.04.01.

2011.12.22.

2011.06.13.

2012.04.17.

2014.07.04.

2015.03.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



269. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Benke Dezsõ

Benke Ferenc

Bereczki István

Bereczki József

Bereczki Sándor

Berta László

Bíró András

Bíró Sándor

Bíró Sándor

Név

G/900811

G/900881

G/900669

G/000464

G/902245

G/900687

G/000465

G/002960

G/900723

Igazolvány száma

2014.12.31.

2015.06.21.

2015.04.24.

2015.01.28.

2014.12.19.

2011.06.13.

2015.01.14.

2011.07.13.

2015.01.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



270. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Blága László

Blascsák Sándor

Bocskai Sándor

Bodnár István

Bognár István

Borbás Mihály

Borbély László

Bordán Sándor

Borsai Béla

Név

G/900716

G/003915

G/001325

G/902255

G/900928

G/900667

G/902240

G/900727

G/900929

Igazolvány száma

2011.11.14.

2014.09.30.

2012.05.27.

2011.07.24.

2011.12.09.

2016.02.03.

2015.02.09.

2015.01.22.

2011.12.09.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



271. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Borsos  Attila  Ferenc

Borúzs Sándor

Boruzs Sándor László

Budai József

Bujdosó Károly

Burai János

Burik  Sándor

Burik János

Buzás István

Név

G/002961

G/900732

G/001049

G/000589

G/000591

G/900875

G/000131

G/000070

G/001062

Igazolvány száma

2011.07.13.

2015.01.19.

2013.11.11.

2015.07.12.

2016.02.16.

2015.09.08.

2015.01.05.

2015.11.18.

2011.06.17.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



272. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Császár Miklós

Csatári János

Cservenyák Gusztáv

Csipkés István

Csiszár Zsigmond

Csobán Sándor

Czene János

Czibere Barnabás

Czifra Imre

Név

G/900930

G/902250

G/902743

G/902206

G/902207

G/002844

G/900914

G/900600

G/000422

Igazolvány száma

2011.12.09.

2015.04.19.

2013.02.02.

2014.12.19.

2015.01.26.

2013.01.30.

2011.12.08.

2015.01.07.

2015.02.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata



273. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Czimmerman József

Czipa György

Czirják György

Czvik István

Dankó Zoltán

Darányi Antal

Deák Zoltán

Debreczeni Imre Zsolt

Derbák László

Név

G/900878

G/001056

G/902214

G/900913

G/000091

G/900909

G/003499

G/002848

G/002881

Igazolvány száma

2015.04.22.

2014.04.27.

2015.07.28.

2011.12.08.

2011.12.11.

2015.11.12.

2012.11.22.

2016.01.17.

2013.03.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata



274. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Dobolán Gyula

Dobos János

Dobrán Mihály

Dóka  Antal

Dózsa László

Dörgõ Károly Sándor

Drahó Zoltán

Dremák György

Dulavics Mihály

Név

G/003473

G/900778

G/900684

G/900670

G/001321

G/003762

G/002806

G/001045

G/901306

Igazolvány száma

2012.10.09.

2015.02.18.

2015.06.16.

2016.04.05.

2012.05.27.

2013.11.04.

2012.12.14.

2014.05.13.

2015.03.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



275. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Dusa József

Ecseki József

Elek Zoltán László

Éles Árpád

Enyedi Zoltán

Erdelics József

Farkas József

Fási István

Fazekas  László

Név

G/900752

G/900737

G/900671

G/000119

G/900691

G/000436

G/001763

G/004451

G/000322

Igazolvány száma

2015.02.08.

2015.01.27.

2015.04.24.

2016.01.10.

2011.06.13.

2015.02.24.

2014.07.05.

2016.04.13.

2015.01.19.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Földesi út 20 

Telefon: 30/460-0417 fax:  email: 84pisti@gmail.com



276. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Fazekas Ferenc

Fazekas Miklós

Fehér Sándor

Fejes István

Fekete Gábor

Fekete József

Fekete László

Fekete Sándor

Feller László

Név

G/900628

G/900619

G/900725

G/900642

G/003457

G/002759

G/900739

G/900932

G/900879

Igazolvány száma

2015.01.25.

2015.01.19.

2015.03.31.

2011.12.22.

2012.09.19.

2015.11.24.

2015.01.27.

2011.12.09.

2015.04.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



277. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Ferenczi  László

Ferenczi József

Ferkovics István

Ficsor József

Fiegler Ferenc

Fodor Antal

Fórizs László

Fülöp Zoltán

Füzesi István

Név

G/900672

G/902232

G/900933

G/900643

G/900931

G/004270

G/002579

G/900825

G/002578

Igazolvány száma

2015.04.24.

2015.01.27.

2011.12.09.

2011.12.22.

2012.11.23.

2015.06.03.

2012.03.24.

2015.03.10.

2016.01.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 4087 Hajdúdorog, Mester u. 28 

Telefon: 06302991933 fax:  email: 



278. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Galaczi Gyula

Gali Balázs

Gáll János

Géczi Sándor

Gerda Lajos

Gresku György

Grozdics Ferenc

Gyöngyösi József

Gyulai Márk

Név

G/900911

G/002544

G/900874

G/902243

G/902224

G/000991

G/900916

G/000992

G/003178

Igazolvány száma

2012.01.09.

2012.01.31.

2013.10.27.

2015.03.06.

2015.02.11.

2015.02.02.

2011.12.08.

2015.07.05.

2012.01.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4030 Debrecen, SZENTES UTCA 14. 

Értesítési cím: 4030 Debrecen, Vécsey u . 11. 

Értesítési cím: 4264 Nyírábrány, Jókai u.36. 

Telefon: 30-9946515 fax:  email: 

Telefon: 30-3613243 fax:  email: 



279. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Gyurika János

Hagyó László

Hajdú Péter

Hajnal Zoltán Tibor

Hájos Tamás

Hajzer Tibor

Hajzer Tibor

Halász  Dániel

Harangi Sándor

Név

G/900644

G/003456

G/001853

G/900693

G/900694

G/000307

G/902218

G/900674

G/902253

Igazolvány száma

2011.12.22.

2012.09.17.

2015.02.01.

2011.06.13.

2011.06.13.

2015.01.28.

2015.02.02.

2015.04.24.

2011.06.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



280. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Harmati János

Harsányi László

Hegedûs Gyula

Holló Géza

Hornyák István

Horváth  József

Horváth Sándor

Hudácskó János

Hugyecz Tibor

Név

G/002929

G/001979

G/003439

G/900645

G/900934

G/000256

G/900784

G/902225

G/900646

Igazolvány száma

2016.06.27.

2014.05.12.

2012.09.05.

2011.12.22.

2012.04.10.

2015.01.18.

2013.02.18.

2015.04.19.

2012.03.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



281. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Ifj. Sáfár Gyula

Illés Sándor

Illyés József

Iski Ferenc

Iski Tamás

Iván Norbert

Janka Sándor

Jónás Zoltán

Juhász Imre

Név

G/900700

G/902202

G/900758

G/901281

G/003464

G/002962

G/902204

G/003364

G/003406

Igazolvány száma

2011.06.15.

2015.01.14.

2015.02.03.

2016.01.21.

2012.09.21.

2011.07.13.

2013.07.10.

2012.07.20.

2012.08.28.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



282. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Juhász Imre

Juhász János Imre

Juhász Tibor

Juhos Csba

Jurácsik István

Kacska Sándor

Kacsó Imre

Kádár Imre

Kapin Béla

Név

G/900935

G/003005

G/003767

G/004075

G/900853

G/003446

G/003451

G/900751

G/900614

Igazolvány száma

2012.12.09.

2011.08.22.

2013.11.12.

2015.02.08.

2013.03.23.

2012.09.11.

2012.09.13.

2015.05.18.

2014.12.14.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



283. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Kara László Zoltán

Kasza Zsolt

Kathy Gábor

Katona Ferenc

Katona Tibor

Kelemen István

Kemecsei Attila

Kenyeres Miklós

Kerekes László

Név

G/002902

G/002267

G/000990

G/901279

G/000631

G/900695

G/002654

G/900735

G/902210

Igazolvány száma

2013.12.03.

2012.04.20.

2011.06.16.

2015.01.28.

2015.02.26.

2011.06.13.

2013.07.07.

2015.01.27.

2015.04.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



284. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Kerékgyártó Mihály

Kertész József

Keszeli Imre

Keszeli Imre

Kézér Gyula István

Kisbali József

Kisgergely Ernõ

Kiss Attila

Kiss Bernát

Név

G/000349

G/001052

G/002882

G/003447

G/900773

G/900852

G/900630

G/000642

G/900918

Igazolvány száma

2015.01.14.

2016.01.19.

2013.03.13.

2012.09.11.

2015.05.10.

2013.03.23.

2011.12.10.

2015.04.19.

2011.12.09.

Lejárat napja

 

X

X

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



285. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Kiss József

Kiss László

Kiss László

Kiss Mihály

Kiss Sándor

Kiss Sándor

Kocsis Zoltán

Koczó László

Kohári Ferenc

Név

G/001656

G/000989

G/002571

G/001980

G/000416

G/003832

G/900872

G/004076

G/900648

Igazolvány száma

2013.04.15.

2015.04.09.

2012.03.17.

2014.05.12.

2016.02.22.

2014.03.23.

2015.04.06.

2015.02.08.

2011.12.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



286. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Kolbe László

Komódi Sámuel

Kopasz István

Kormos Gábor

Koszorús Balázs

Kóti Attila

Kovács Ákos

Kovács Árpád

Kovács Béla

Név

G/001982

G/900592

G/003870

G/900632

G/900719

G/001659

G/003363

G/903193

G/003614

Igazolvány száma

2014.05.12.

2015.01.22.

2014.06.22.

2011.12.10.

2011.10.09.

2014.12.14.

2012.07.20.

2015.01.05.

2016.03.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata



287. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Kovács Csaba

Kovács István

Kovács János

Kovács János Tibor

Kovács József Albert

Kovács Károly

Kovács Lajos

Kovács László

Kovács Péter

Név

G/004406

G/000313

G/900728

G/900683

G/001958

G/001831

G/900649

G/003504

G/001319

Igazolvány száma

2016.01.06.

2015.02.10.

2015.01.19.

2011.08.22.

2014.04.09.

2013.11.03.

2011.12.22.

2012.11.27.

2012.05.27.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4130 Derecske, Kossuth u.41/b 

Telefon: 54/410-781 fax:  email: 



288. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Kovács Sándor

Kovács Tibor

Kovács Tibor Béla

Kristóf Sándor

Kunkli Ferenc

Kupás Zsolt

Lakatos István

Lõrincz István János

Magi Péter

Név

G/002505

G/900761

G/003410

G/000280

G/002511

G/004419

G/003707

G/900919

G/004442

Igazolvány száma

2011.12.27.

2013.02.16.

2012.08.29.

2014.01.19.

2011.12.31.

2016.02.03.

2013.07.18.

2011.12.09.

2016.03.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4225 Józsa, Északi sor 64. 

Telefon: 06209490405 fax:  email: 



289. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Magyar  Mihály

Magyar Csaba

Major Mihály

Mátis János

Medveczki Ferenc

Menyhárt Béla

Mészáros Ferenc

Mészáros László

Mike Sándor

Név

G/002147

G/002857

G/900920

G/000320

G/900651

G/003407

G/902236

G/900767

G/900604

Igazolvány száma

2014.10.17.

2013.03.17.

2011.12.09.

2013.05.12.

2011.12.22.

2012.08.28.

2015.03.02.

2013.02.17.

2015.01.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



290. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Mile József

Mohácsi András

Mohácsi Kálmán

Molnár Imre

Molnár Miklós

Molnár Sándor

Móricz István

Nádasdi József István

Nagy  Antal

Név

G/002508

G/002586

G/001285

G/001316

G/900591

G/900696

G/900633

G/003058

G/000125

Igazolvány száma

2011.12.29.

2012.04.12.

2012.05.14.

2012.05.27.

2015.01.18.

2011.06.13.

2011.12.10.

2016.10.19.

2015.01.08.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



291. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Nagy  Imre

Nagy Béla

Nagy Gábor

Nagy Gábor

Nagy Gyula

Nagy Gyula

Nagy István

Nagy István

Nagy István

Név

G/000237

G/900921

G/903194

G/002603

G/900730

G/001850

G/900596

G/001983

G/900741

Igazolvány száma

2015.05.13.

2011.12.09.

2015.01.06.

2012.05.18.

2015.12.19.

2013.11.07.

2015.01.07.

2014.05.12.

2015.01.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



292. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Nagy István

Nagy János

Nagy János

Nagy József

Nagy Lajos

Nagy Mihály

Nagy Sándor

Nagy Tibor

Nemes Sándor

Név

G/900750

G/000607

G/900675

G/000629

G/900697

G/900819

G/900726

G/900791

G/002558

Igazolvány száma

2015.04.20.

2015.01.26.

2015.04.24.

2015.01.26.

2011.06.13.

2015.03.23.

2015.01.18.

2015.03.02.

2012.03.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



293. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Németh András

Némethi István

Németi József

Oláh Béla Ferenc

Orosz Tamás

Ökrös János

Õsz-Varga Tamás Attila

Pálovics Csaba

Papp Gábor

Név

G/902228

G/004412

G/000690

G/003056

G/002542

G/900746

G/003484

G/900907

G/000671

Igazolvány száma

2011.05.28.

2016.01.28.

2015.02.26.

2011.10.18.

2016.01.06.

2013.01.27.

2012.10.24.

2011.09.14.

2015.02.26.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4031 Debrecen, Kantár u. 17078/22 hrsz 

Telefon: 70/2857054 fax:  email: 



294. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Papp Géza

Papp János

Papp János

Papp Mihály

Papp Zoltán László

Pásti Jenõ László

Peredi Ferenc

Perge Gábor

Petresz Csaba József

Név

G/900895

G/000980

G/900818

G/900876

G/900754

G/900713

G/900698

G/902249

G/902200

Igazolvány száma

2015.04.22.

2015.04.15.

2011.06.08.

2015.07.23.

2015.04.02.

2016.02.01.

2011.06.15.

2015.04.13.

2014.12.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



295. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Petrovics Kálmán

Piczés József Sándor

Pintér Sándor

Pintye Gábor

Pócs Péter

Póka János

Pongrácz János

Pór Imre

Posta Lajos László

Név

G/000462

G/003059

G/900615

G/000982

G/900653

G/002590

G/001985

G/000508

G/900676

Igazolvány száma

2011.07.26.

2011.10.19.

2016.02.08.

2015.03.03.

2011.12.22.

2012.06.04.

2014.05.12.

2016.01.24.

2015.04.24.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



296. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Prigli Antal

Puskás Ferenc

Puskás Sándor

Pusztai Zsolt

Rabóczki János

Rácz Barna

Rácz Gábor

Rácz Gyula

Rácz Sándor

Név

G/900766

G/001712

G/900699

G/002488

G/900654

G/900711

G/900655

G/900677

G/002608

Igazolvány száma

2015.02.16.

2013.05.15.

2011.06.15.

2012.12.12.

2011.12.22.

2011.08.08.

2011.12.22.

2015.04.24.

2012.05.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



297. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Ragályi Sándor

Révész Tamás Sándor

Ronyecz Péter

Sallai József

Sándor János

Sápi Csaba

Schefler Tamás Csaba

Semperger Ferenc

Serbán György

Név

G/900714

G/900790

G/900634

G/902222

G/900660

G/001051

G/001986

G/001053

G/001054

Igazolvány száma

2011.07.25.

2016.01.06.

2011.12.10.

2015.02.01.

2015.01.06.

2011.06.23.

2014.05.12.

2011.06.28.

2011.06.21.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



298. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Sillye Imre

Simon Imre

Sipos Márton Zsolt

Siteri István

Sólyom Imre

Sónyák László

Soós Tibor András

Sõrés Tibor

Spindelbauer Attila

Név

G/902211

G/902216

G/003496

G/001988

G/000449

G/900623

G/003057

G/902203

G/900701

Igazolvány száma

2015.01.25.

2015.02.26.

2012.11.15.

2014.05.12.

2015.05.12.

2015.01.15.

2011.10.18.

2014.12.19.

2011.07.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



299. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Suba István

Süvöltõs István

Szabados Tamás

Szabó Attila

Szabó Attila

Szabó Attila

Szabó Attila Tamás

Szabó Imre

Szabó Imre

Név

G/003445

G/902242

G/002519

G/001989

G/003580

G/001050

G/900792

G/001990

G/902235

Igazolvány száma

2012.09.10.

2015.04.02.

2012.02.14.

2014.05.12.

2013.02.19.

2015.07.09.

2015.06.16.

2014.05.12.

2015.04.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



300. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Szabó János

Szabó János

Szabó József

Szabó József

Szabó Lajos

Szabó László

Szabó Sándor

Szabó Sándor

Szabó Zoltán Sándor

Név

G/002867

G/002830

G/900729

G/003493

G/002052

G/000564

G/900679

G/900597

G/900656

Igazolvány száma

2014.06.11.

2012.12.27.

2013.06.29.

2012.11.09.

2014.12.14.

2015.05.03.

2015.04.24.

2015.01.07.

2011.12.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



301. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Szabó Zsolt Imre

Szabó-Mezõsi  Zsolt

Szajlai László

Szakál György

Szanics Miklós

Szaniszló Imre

Szántó Sándor

Szántóri Ferenc

Szegedi József

Név

G/002883

G/002522

G/900657

G/902220

G/000495

G/900635

G/900702

G/900636

G/001793

Igazolvány száma

2013.03.13.

2012.03.22.

2011.12.22.

2015.02.02.

2015.01.05.

2011.12.22.

2011.06.15.

2011.12.22.

2014.05.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



302. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Szegedi Zoltán

Szegvári Árpád

Szemenyei Béla Sándor

Szentpéteri László

Szigeti Jenõ

Szikszai Béla

Szilágyi Attila

Szilágyi Gábor

Szilágyi Gyula

Név

G/002412

G/900637

G/900658

G/900602

G/000571

G/001044

G/900770

G/902198

G/002077

Igazolvány száma

2012.01.08.

2011.12.22.

2011.12.23.

2015.01.22.

2015.02.01.

2015.05.03.

2015.04.05.

2014.12.19.

2014.08.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: ninc , Wesselényi u.5. 

Telefon: +36(20)3523 011 fax: +36(74)450 538 email: 



303. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Szilágyi János József

Szilágyi József

Szöllõsi Béla

Szõllõsi István

Sztancs János

Szûrös Lajos

Takács János

Tálas Attila

Tamás István

Név

G/002218

G/902258

G/902256

G/900638

G/902252

G/001991

G/900733

G/003373

G/900922

Igazolvány száma

2013.04.07.

2014.12.16.

2015.04.29.

2011.12.22.

2015.08.19.

2014.05.12.

2015.02.09.

2012.08.07.

2011.12.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4034 Debrecen, MALVIN UTCA 60 

Telefon:  fax:  email: 



304. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Tellér Zsolt

Temesvári László

Terjék Sándor

Tiger Miklós

Tógyer Ferenc

Tót József

Tóth András

Tóth Dániel

Tóth Ferenc

Név

G/900923

G/001851

G/000653

G/900703

G/001976

G/900788

G/902241

G/002041

G/002535

Igazolvány száma

2011.12.09.

2013.11.07.

2015.02.09.

2011.06.15.

2014.05.07.

2013.02.18.

2011.06.12.

2014.07.18.

2012.01.25.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



305. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Tóth Gyula

Tóth János

Tóth Mihály

Tóth Mihály

Tóth Pál

Tóth Sándor

Tóth Sándor

Tóth Zoltán

Tömöri Sándor

Név

G/000351

G/900626

G/003417

G/003487

G/900704

G/002637

G/900659

G/003474

G/000647

Igazolvány száma

2015.01.28.

2015.01.27.

2012.08.29.

2012.10.30.

2011.06.15.

2015.11.29.

2011.12.23.

2012.10.10.

2015.01.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



306. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Török Sándor

Török Sándor

Török Zoltán

Tusor Ferenc

Ulveczki Lajos

Vajas József

Váncsa László

Ványi  László

Varga Ferenc

Név

G/001312

G/003597

G/900662

G/900749

G/902199

G/003619

G/003004

G/000220

G/900715

Igazolvány száma

2012.05.27.

2016.03.08.

2016.03.08.

2013.02.19.

2011.12.03.

2016.03.08.

2011.08.22.

2015.01.14.

2015.11.24.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



307. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Varga Imre Zoltán

Varga László

Varga László Sándor

Varga Sándor József

Vasadi Tibor

Vatler István

Venczel József

Veres László

Vígh István

Név

G/003500

G/902233

G/902212

G/900706

G/000984

G/900910

G/900901

G/902229

G/900707

Igazolvány száma

2012.11.23.

2015.04.02.

2015.02.17.

2011.06.15.

2011.10.25.

2011.10.26.

2013.07.03.

2015.02.16.

2011.06.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



308. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye
Vigh Sándor

Vincze Ferenc

Vislóczki János

Vitányi Árpád

Vitányi Imre

Zaklajda Zoltán Gyula

Zakor Tibor

Zavaczki István

Zeke János Bálint

Név

G/003111

G/000983

G/001937

G/902219

G/900639

G/900925

G/001992

G/902208

G/900906

Igazolvány száma

2011.12.08.

2015.02.10.

2014.06.08.

2015.02.02.

2011.12.22.

2011.12.09.

2014.05.12.

2014.12.30.

2012.01.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4031 Debrecen, Kerekes F. u. 26. 

Értesítési cím: 4034 Debrecen, Új u. 38. 

Telefon: 30-7180659 fax:  email: 

Telefon: 52-425336 fax:  email: 



309. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Zöld Imre

 Kovács Albert

 Kucsera  Miklós  Sándor

Abóczki István

Ambrúzs Attila

Bajzát Zoltán

Baranyi Antal Csaba

Bartók József

Bartók Sándor

Név

G/900682

G/002339

G/001727

G/002293

G/003038

G/003961

G/002233

G/004148

G/002346

Igazolvány száma

2015.04.24.

2011.08.10.

2011.05.29.

2012.07.11.

2011.09.28.

2014.12.10.

2013.03.01.

2015.03.04.

2011.07.06.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembehelyezése,
javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ cseréje és kötelezõ
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



310. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Bartus Árpád

Bene Ferenc

Berek Sándor

Berta László

Besenyei Sándor

Bordás Sándor

Bozó Antal

Bozó László

Bukta Lajos

Név

G/004208

G/002421

G/900985

G/902817

G/902877

G/004013

G/004238

G/004174

G/003173

Igazolvány száma

2015.04.09.

2011.08.30.

2011.05.31.

2014.12.22.

2011.07.27.

2014.12.22.

2015.05.03.

2015.03.17.

2012.02.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembehelyezése,
javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ cseréje és kötelezõ
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



311. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Busa László

Csáki János

Csanádi Ottó

Cseh Ferenc

Csépányi Zsolt

Csesznok Mihály

Csintalan Antal

Csirmaz Péter

Csomós Sándor

Név

G/004346

G/003984

G/002560

G/003952

G/004140

G/004187

G/004062

G/900197

G/902825

Igazolvány száma

2015.08.11.

2014.12.10.

2012.03.07.

2014.11.24.

2015.03.03.

2015.03.23.

2015.02.16.

2012.02.09.

2013.01.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



312. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Csuka Sándor

Czoborczy Péter

Dencs István Tibor

Dévai János

Dobi  Tamás

Dobi István

Dobos László

Domoszlai Zoltán

Driszkó Zoltán

Név

G/001525

G/002455

G/004151

G/003986

G/004042

G/004031

G/003319

G/002417

G/004430

Igazolvány száma

2012.11.20.

2013.07.07.

2015.03.10.

2015.01.05.

2015.01.18.

2015.01.08.

2012.07.10.

2011.08.18.

2016.02.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



313. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Dudás János

Erdei Sándor

Farkas József

Fekete István

Ferencz István

Futó Ferenc

Futó István

Garancz Attila

Goth  Attila

Név

G/003980

G/004160

G/902909

G/004300

G/003405

G/902897

G/004112

G/004061

G/001720

Igazolvány száma

2015.01.27.

2015.03.12.

2011.09.27.

2015.06.22.

2012.08.28.

2011.06.30.

2015.02.18.

2015.02.02.

2013.08.25.

Lejárat napja

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



314. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Gulácsi András

Hacsavecz László

Hasznosi Árpád

Hibó Tibor

Horváth Sándor

Hruska András

Hruska János

Hudák  Tibor

Hunyadi László

Név

G/002540

G/004024

G/003958

G/004003

G/004085

G/004259

G/004325

G/002288

G/002884

Igazolvány száma

2012.03.14.

2014.12.31.

2015.11.24.

2015.01.15.

2015.02.09.

2015.05.26.

2015.07.12.

2011.05.10.

2013.03.13.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



315. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Jakab András

Jakab András

Juhász József

Juhász Péter

Juhász Tamás

Kakuk László

Kállay Albert Zsolt

Katona Imre

Katona Sándor

Név

G/001527

G/004006

G/001528

G/004050

G/004021

G/004279

G/001472

G/900969

G/003369

Igazolvány száma

2012.11.20.

2015.01.04.

2012.11.20.

2014.12.02.

2015.02.02.

2015.06.08.

2013.11.28.

2015.02.17.

2012.08.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



316. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Kelemen István

Keller Balázs

Kerek Lajos

Kis Károly

Kis Károly

Kiss Tamás

Koczka János

Konkoly Miklós

Kós Zsolt

Név

G/004037

G/003661

G/004280

G/002593

G/004114

G/003308

G/004261

G/004382

G/003320

Igazolvány száma

2015.03.01.

2013.05.20.

2015.06.08.

2012.04.26.

2015.02.18.

2012.06.20.

2015.05.29.

2015.10.28.

2012.07.10.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



317. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Kovács András

Kovács Csaba

Kovács Ferenc

Kovács István

Kovács István

Kovács József

Kovács József

Kovács József

Kovács Péter

Név

G/004398

G/004395

G/001454

G/003370

G/002726

G/004165

G/002342

G/004093

G/003656

Igazolvány száma

2015.12.09.

2015.12.09.

2012.10.04.

2012.08.07.

2012.10.13.

2015.03.12.

2011.06.28.

2015.02.10.

2013.05.13.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



318. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Kozik István

Kökény Imre

Kriston Rafael

Kulacsik Zoltán

Laczik Csaba

Laczó Norbert

Lakó József

Lászka István

Lõrincz János

Név

G/003246

G/004032

G/004087

G/004012

G/004166

G/003018

G/902900

G/003972

G/001529

Igazolvány száma

2012.04.12.

2015.01.27.

2015.02.10.

2014.12.31.

2015.03.12.

2011.09.18.

2011.05.28.

2014.12.22.

2012.11.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



319. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Macsinka Péter

Maka János

Maksa József

Matus Miklós

Mészely Attila

Molnár Attila

Molnár István

Molnár István

Molnár János

Név

G/004089

G/002422

G/004081

G/004157

G/002416

G/001531

G/902905

G/900970

G/902839

Igazolvány száma

2015.02.10.

2011.08.31.

2015.02.09.

2015.03.12.

2011.08.18.

2012.11.20.

2011.08.25.

2015.02.17.

2014.12.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembehelyezése,
javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ cseréje és kötelezõ
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



320. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Monoki Zoltán László

Murányi István

Nágel István

Nagy Csaba

Nagy György

Nagy György János

Nagy János

Nagy Károly

Németh Ferenc

Név

G/002395

G/902891

G/004454

G/004383

G/003985

G/004123

G/902828

G/004234

G/004023

Igazolvány száma

2011.08.25.

2014.09.11.

2016.04.19.

2015.10.28.

2015.01.08.

2015.02.23.

2015.01.04.

2015.04.30.

2015.03.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



321. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Nikolov István

Ondrék Dezsõ

Oravecz Tamás

Orbán János

Osztafin Gyula

Ózsvári Béla

Pajtók Aurél

Pál Csaba

Pál János

Név

G/003998

G/004320

G/004445

G/004046

G/004030

G/902892

G/003996

G/004176

G/902880

Igazolvány száma

2014.12.22.

2015.07.05.

2016.03.30.

2015.01.18.

2013.03.29.

2011.07.04.

2014.12.18.

2015.03.17.

2011.06.22.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



322. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Párczen Tibor

Pásku István

Paziczki László

Pejkó Gábor

Petõ László

Petõvári Imre

Petõvári Zsolt

Petrovics János Csaba

Pócs József

Név

G/004158

G/004125

G/004082

G/003962

G/004156

G/004145

G/003660

G/004236

G/902851

Igazolvány száma

2015.03.12.

2015.02.23.

2015.02.09.

2014.08.22.

2015.03.12.

2015.03.03.

2013.05.19.

2015.05.03.

2013.02.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



323. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Pongrácz József Tibor

Pozsonyi Zoltán

Prisztóka László

Ripp Ádám

Rózsa Péter

Sági Gábor

Sági László

Sári  János

Sári Péter András

Név

G/001533

G/900996

G/004190

G/004396

G/004118

G/004007

G/002639

G/002454

G/001365

Igazolvány száma

2012.11.20.

2014.06.23.

2015.03.23.

2015.12.09.

2015.02.23.

2015.01.04.

2012.06.27.

2013.07.28.

2012.06.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembehelyezése,
javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ cseréje és kötelezõ
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



324. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Sebõk Péter Géza

Sike Dénes Dezsõ

Simon Tibor

Sipka Károly

Sipos Ferenc

Smid László

Suba József

Szabó János

Szabó Lajos

Név

G/003647

G/004143

G/003366

G/004343

G/004051

G/001504

G/902903

G/003300

G/004211

Igazolvány száma

2013.04.23.

2015.03.03.

2012.07.20.

2015.07.30.

2015.01.18.

2011.11.14.

2011.07.11.

2012.06.20.

2015.04.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



325. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Szabó Tibor

Szabó Tibor

Szalai Lajos

Szász Mihály

Szegedi István

Szeredi Tamás

Szuromi András

Szûcs László

Tamás Sándor

Név

G/004342

G/004009

G/003978

G/001535

G/004199

G/004188

G/002978

G/004235

G/004019

Igazolvány száma

2015.07.30.

2015.01.08.

2014.12.22.

2012.11.20.

2015.03.31.

2015.03.23.

2011.07.28.

2015.04.30.

2015.01.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



326. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Tari József

Tarnai Alajos

Tilk Ferenc

Timár István

Tóth György

Tóth István

Tóth József

Tóth László

Tóth Tibor

Név

G/902838

G/004397

G/003662

G/003926

G/003969

G/004035

G/003176

G/902906

G/003070

Igazolvány száma

2015.01.08.

2015.12.09.

2013.05.20.

2015.01.15.

2014.11.03.

2015.01.27.

2012.01.25.

2011.09.02.

2011.11.15.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



327. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye
Török Ferenc

Tresó Gábor

Tuzi József

Varga István

Varga János

Vásárhelyi János

Vas-Borosi Imre

Vereb Attila

Veréb József

Név

G/004141

G/004453

G/004197

G/003203

G/004278

G/003663

G/002871

G/003973

G/004053

Igazolvány száma

2015.03.03.

2016.04.19.

2015.03.30.

2012.02.14.

2015.06.08.

2013.05.20.

2013.02.28.

2015.04.30.

2015.01.18.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



328. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Veres István

Vernyik László

Virág József

Vöröss Aladár

Zólyomi József

Zsiga Tibor

Zsoldos Károly

Ádám János

Bácsmegi Ferenc

Név

G/001725

G/001537

G/902888

G/004401

G/004063

G/001536

G/900991

G/902376

G/003552

Igazolvány száma

2014.05.27.

2014.06.08.

2014.04.07.

2015.12.15.

2014.12.22.

2012.11.20.

2011.10.11.

2015.03.22.

2013.01.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



329. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Bálint József

Bana Mihály

Baráth Béla

Bartus István

Bartus Mihály

Bauer Péter László

Beke János

Békési Attila

Bernát Mihály

Név

G/003115

G/901012

G/002055

G/003225

G/902365

G/001778

G/001683

G/900688

G/002527

Igazolvány száma

2011.12.14.

2015.02.24.

2014.07.25.

2012.03.19.

2011.12.18.

2013.07.29.

2015.07.29.

2011.06.13.

2012.03.05.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



330. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Bojti Attila

Borics György József

Borics István

Csáki Tamás

Csapó János

Császár János

Csík Péter

Csíkos Imre

Csirke József

Név

G/002549

G/900689

G/002496

G/003086

G/901013

G/001574

G/902719

G/901033

G/900783

Igazolvány száma

2012.02.14.

2015.06.16.

2011.12.14.

2011.11.30.

2015.03.29.

2014.02.22.

2012.08.07.

2011.09.22.

2015.02.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



331. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Csízi Zsolt

Dabis István

Dandé Sándor

Deák Antal

Demeter István

Dobri József

Fábián József

Faragó István

Fási József

Név

G/900743

G/902262

G/003151

G/002896

G/001971

G/902421

G/901019

G/901005

G/902267

Igazolvány száma

2015.04.14.

2015.07.09.

2012.01.08.

2013.05.20.

2014.05.05.

2013.12.04.

2015.05.04.

2012.01.18.

2012.01.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



332. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Fazekas Jenõ

Fazekas László

Fecske Béla

Fehér János

Fergencs János

Fodor József

Füvessy István

Gál László

Garai Tamás

Név

G/002436

G/001796

G/902375

G/902417

G/003791

G/002498

G/001302

G/001412

G/003586

Igazolvány száma

2012.01.09.

2013.11.29.

2015.05.07.

2015.04.14.

2014.01.12.

2011.12.16.

2012.05.23.

2014.08.22.

2013.02.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



333. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Gáspár István

Gazsi Gábor

Gere István

Gergi  Zoltán

Göncöl Imre

Gyenge Attila

Gyöngy Lajos

Hajnal Károly

Hamzi Mihály

Név

G/902378

G/901016

G/902400

G/002193

G/901030

G/001779

G/002722

G/001378

G/900692

Igazolvány száma

2015.05.13.

2015.04.29.

2015.01.15.

2012.02.14.

2014.12.18.

2013.07.29.

2012.10.13.

2012.09.26.

2011.06.13.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5300 Karcag, Ágota u. 20. 



334. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Hegedûs György

Hegedûs József

Herczegh József László

Herskovits Imre

Ifj. Gonda Imre

Ifj. Horgász János

Illés-Tóth József

Joó András

Juhász István

Név

G/000440

G/001443

G/902391

G/902402

G/902363

G/001752

G/902401

G/002032

G/002921

Igazolvány száma

2012.02.18.

2012.10.05.

2016.03.02.

2015.01.20.

2015.03.09.

2013.07.02.

2015.02.03.

2014.07.15.

2011.05.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



335. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kálmán Ferenc

Kálmán Sándor

Kaló István

Kaló Pál

Kaló Zsolt

Kánya László

Káplár József

Kecsõ János Zsolt

Kenyeres Zoltán

Név

G/003117

G/002791

G/902422

G/001282

G/003838

G/003221

G/004216

G/003134

G/002526

Igazolvány száma

2011.12.14.

2015.10.20.

2012.01.29.

2015.05.12.

2014.03.28.

2012.03.08.

2015.04.14.

2011.12.21.

2012.01.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



336. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kerekes Kálmán Attila

Keresztes Róbert

Király Sándor

Kispál János

Kiss József

Kiss Kálmán

Kiss Pál Ferenc

Kocsis  Benedek

Kocsis László József

Név

G/002334

G/002046

G/004241

G/003684

G/002696

G/902259

G/002528

G/901007

G/900776

Igazolvány száma

2011.08.11.

2014.07.22.

2015.05.10.

2013.07.02.

2012.09.06.

2011.05.25.

2012.06.06.

2015.05.06.

2013.02.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



337. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kohári József

Kóródi Ferenc

Korponai Gábor

Kovács Béla

Kovács György Tibor

Kovács Imre

Kovács István

Kovács László

Kovács Vencel

Név

G/902264

G/001391

G/003511

G/001301

G/002723

G/902384

G/902413

G/001780

G/002792

Igazolvány száma

2011.08.05.

2012.07.17.

2012.12.07.

2012.05.23.

2012.10.13.

2015.02.12.

2015.05.10.

2013.07.29.

2012.11.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5241 Abádszalók, Arany J. út 24/1. 

Telefon: 59-355490 fax:  email: 



338. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Krenák István

Kürti  Mihály Attila

Laczkó István

Laczkó János Zoltán

Ladányi Imre József

Lakatos Péter

Légrádi Zoltán

Lovász Sándor

Lukács Alajos

Név

G/003544

G/001827

G/001633

G/001634

G/003264

G/002027

G/900800

G/900724

G/002666

Igazolvány száma

2013.01.22.

2013.09.20.

2013.03.26.

2013.03.26.

2012.05.07.

2014.07.11.

2015.05.31.

2015.05.03.

2012.07.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 5000 Szolnok, Áchim  A. út 34. 



339. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Medgyesi Ferenc

Mészáros István

Mihály Imre

Molnár Csaba

Molnár Csaba

Molnár József

Molnár László

Molnár Péter

Monori József

Név

G/902270

G/003226

G/004098

G/003501

G/002028

G/001789

G/902389

G/002047

G/902359

Igazolvány száma

2015.02.03.

2012.03.19.

2015.02.08.

2012.11.26.

2014.07.11.

2013.08.02.

2015.04.15.

2014.07.22.

2015.06.07.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 5000 Szolnok, Sport u. 9 

Telefon: 56-420-577 fax:  email: 



340. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nagy István

Nagy János

Nagy József

Nagy József

Nagy József

Nagy László

Nagy László

Nagy Miklós

Nagy Zsolt

Név

G/003235

G/901004

G/902372

G/002295

G/901027

G/901003

G/002348

G/902387

G/003193

Igazolvány száma

2012.03.30.

2015.01.18.

2014.12.19.

2015.05.19.

2014.07.12.

2012.03.14.

2011.07.08.

2015.04.07.

2012.02.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



341. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Németh Sándor

Nyikos Imre

Nyitrai Gábor

Oláh István

Oláh Lajos

Olasz József

Orosz Mihály

Ökrös Imre

Pap József

Név

G/002690

G/001975

G/902383

G/902426

G/902364

G/901031

G/902405

G/002874

G/900786

Igazolvány száma

2012.09.06.

2015.06.16.

2015.02.10.

2016.02.07.

2015.01.22.

2014.12.22.

2015.03.22.

2014.06.08.

2013.02.18.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 5300 Karcag, Kisfaludy u. 6.b. 

Telefon: 59-300963 fax:  email: 



342. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Pataki Attila

Péter  Gábor

Petõ Béla

Pólyik Ferenc

Pomázi Kálmán

Pozsonyi György

Rácz Péter

Radócz József

Radócz Krisztián

Név

G/003461

G/002290

G/902385

G/003963

G/003120

G/902263

G/902408

G/902355

G/003515

Igazolvány száma

2012.09.19.

2015.05.17.

2015.01.07.

2014.11.27.

2011.12.18.

2011.08.05.

2015.04.29.

2014.11.27.

2012.12.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



343. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Rónyai Sándor

Sáfár Miklós

Sárközi Árrpád

Sas Ottó

Sasvári Lásszló

Simon Antal

Simon György

Simon György Attila

Simon József

Név

G/001750

G/902381

G/902410

G/902430

G/902404

G/902370

G/001845

G/002282

G/902368

Igazolvány száma

2013.12.16.

2016.01.27.

2012.04.23.

2011.05.18.

2015.01.23.

2012.03.23.

2014.10.16.

2012.05.04.

2015.10.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 5000 Szolnok, Pipacs tér 5. 

Telefon: 30/904-9271 fax:  email: 



344. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Simon Sándor

Sipos Attila

Skultéti László

Smuta Zsolt

Sólyom Zoltán Ferenc

Soós Tamás

Sorosi István

Sõregi István

Sulyák Tibor

Név

G/902352

G/901015

G/900762

G/901018

G/002847

G/002704

G/901028

G/902371

G/902351

Igazolvány száma

2015.09.12.

2015.10.26.

2015.04.17.

2015.06.21.

2013.03.26.

2012.09.06.

2016.03.02.

2014.12.19.

2011.11.10.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



345. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Sulyák Tibor

Szabados János

Szabó Norbert

Szabó Róbert

Szabó Zoltán

Szántai Ferenc

Szatlóczki József

Szilágyi Tamás

Szõke Attila

Név

G/002808

G/902361

G/002538

G/002710

G/901002

G/901022

G/901006

G/003237

G/002900

Igazolvány száma

2013.12.15.

2015.05.04.

2012.01.26.

2012.09.22.

2015.07.05.

2014.09.24.

2015.01.19.

2012.04.06.

2013.05.21.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



346. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szûcs  József

Szûrös Mihály

Tekse János

Tóth  György

Tóth Endre

Tóth László

Tóth Sándor

Tóth Sándor

Tóth Tamás

Név

G/002030

G/902425

G/900742

G/002031

G/900782

G/003488

G/902390

G/902419

G/002258

Igazolvány száma

2014.07.11.

2015.04.08.

2015.04.14.

2014.07.11.

2015.01.19.

2012.10.30.

2015.04.01.

2015.05.17.

2013.04.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



347. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Varga  Zoltán

Varga János

Veress József

Veress Péter

Viczán Csaba

Vincze Sándor

Vincze Zoltán

Virág Ferenc

Virág Zoltán

Név

G/002231

G/901014

G/000540

G/002601

G/002584

G/901001

G/003549

G/002811

G/002665

Igazolvány száma

2012.02.24.

2015.03.29.

2012.03.06.

2012.09.21.

2013.04.06.

2012.03.12.

2013.01.28.

2012.12.19.

2012.07.25.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



348. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Vizi Sándor

Vona József

Zsámár János

Zsidó Béla

Zsigmond Gyula József

Ambrózy Attila

Bagó Lajos

Balázs György

Bánszky Zoltán

Név

G/902395

G/902357

G/901029

G/902386

G/901026

G/002402

G/004149

G/902973

G/902954

Igazolvány száma

2011.09.06.

2014.12.25.

2015.06.28.

2015.01.26.

2015.05.12.

2014.04.08.

2015.03.04.

2015.01.27.

2015.01.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2509 Esztergom (Kertváros), Szalézi u. 10. 

Telefon: 70/941-5358 fax:  email: 



349. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Baráth Sándor

Barkaszi Béla István

Batin Zoltán

Batka Norbert László

Bauer Tibor

Baumgartner Attila

Bekecs István

Beniczky Zoltán

Benkõ László

Név

G/000439

G/003019

G/902916

G/003072

G/002447

G/001665

G/004364

G/004357

G/002064

Igazolvány száma

2012.02.18.

2016.03.31.

2015.01.01.

2011.11.17.

2012.10.29.

2013.04.16.

2015.09.15.

2015.09.01.

2015.11.16.

Lejárat napja

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Szikla u. 47. 

Értesítési cím: 2823 Vértessomló, Zrínyi út 1/c. 

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Réti u. 82/5 

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Gál lkt. 802. II/7 

Értesítési cím: 2899 Naszály, Fenyves u. 24/A 

Telefon: 20-2043743 fax:  email: 

Telefon: 30/9446058 fax: 0 email: 

Telefon: 30/227 4343 fax:  email: 

Telefon: 06/30/5056549 fax:  email: 

Telefon: 06/20-827-8647 fax:  email: 



350. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Biacsi Ernõ

Bondor Csaba

Buknicz Zoltán

Buknicz Zoltán

Csajbók Bálint Csaba

Csanki József

Csóra János

Csordás László

Cziráki  László

Név

G/001942

G/004067

G/902933

G/003375

G/902952

G/001579

G/902972

G/902978

G/001943

Igazolvány száma

2014.04.03.

2015.01.27.

2015.01.01.

2012.08.07.

2015.06.02.

2013.12.31.

2015.01.22.

2015.11.23.

2014.04.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



351. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Czunyi Gábor

Darázs Árpád

Deák János

Debreceni József

Dobri Sándor

Doktor Imre

Dr. Csányi Vékes István

Drobny Mihály

Egri Nagy József

Név

G/902924

G/902957

G/902992

G/001662

G/002768

G/902941

G/902999

G/004432

G/003040

Igazolvány száma

2015.07.26.

2015.07.20.

2016.02.08.

2013.04.15.

2012.11.07.

2015.01.06.

2013.12.22.

2016.02.28.

2011.09.28.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2855 Bokod, Hajnal út.5. 

Értesítési cím: 2942 Nagyigmánd, Kadarka utca 13. 

Értesítési cím: 2870 Kisbér, Rákóczi F. út 16/a 

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Vadász u. 72. 1/3. 

Telefon: 30-2377134 fax:  email: 

Telefon: 34/ 356-356 fax:  email: 

Telefon: 20/9244-068 fax: 34/352 768 email: 

Telefon: 20/9678641 fax: 34/338-442 email: drobny@fremail.hu



352. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Elsik László

Farkas Sándor

Fehér László

Flórián József

Folcz Mihály

Födemes László

Füle Ferenc

Fülöp János

Geleszka Gábor

Név

G/001580

G/001726

G/001944

G/003060

G/000277

G/002770

G/002872

G/002067

G/002771

Igazolvány száma

2013.01.08.

2015.04.16.

2014.04.03.

2011.10.25.

2012.01.22.

2012.11.07.

2013.03.01.

2014.08.04.

2012.11.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



353. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Gerli József

Gozsovics Károly

Györgyi Sándor

Habardik Vilmos

Harangozó Zoltán

Homolya Zsolt

Horváth István

Horváth István

Horváth János

Név

G/902946

G/004439

G/902948

G/001235

G/002772

G/003610

G/002952

G/001945

G/902913

Igazolvány száma

2015.01.06.

2016.03.18.

2014.07.18.

2013.05.13.

2012.11.07.

2013.03.19.

2011.07.06.

2014.04.03.

2015.01.01.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2931 Almásfüzitõ, Lenin u. 7. 

Telefon: 30/902-5117 fax:  email: gozso@t-online.hu



354. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Horváth Lajos

Horváth László

Horváth Szabolcs

Hugl József

Imeli Mihály Tamás

Imre Sándor

Izing István

Janik  Lajos

Játékos Csaba Pál

Név

G/902951

G/001946

G/002773

G/003000

G/003116

G/002774

G/003637

G/002172

G/003020

Igazolvány száma

2015.01.06.

2014.04.03.

2012.11.07.

2011.08.21.

2011.12.14.

2012.11.07.

2013.04.16.

2014.11.10.

2011.09.18.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



355. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Jenei Mihály

Kalmár Gábor Tibor

Kanalas  Krisztián  Attila

Kassai Kálmán

Kelemen György

Kirschner Mihály

Koller Gyula

Kovács Ádám

Kovács Ferenc

Név

G/003392

G/000348

G/002173

G/002761

G/003210

G/902964

G/001948

G/902970

G/001685

Igazolvány száma

2012.08.10.

2014.12.31.

2011.05.31.

2014.10.09.

2012.02.23.

2015.01.14.

2014.04.03.

2015.10.20.

2014.12.31.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2834 Tardos, Fekete L. út 28. 

Telefon: 30-520 4775 fax: 34/351-142 email: 



356. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Kovács Ferenc

Kovács Gyula

Kovács Sándor

Kovács Zsolt

Körösladányi László

Kövesdi Attila

Krisztián Miklós

Kurcsik Attila

László Attila

Név

G/003251

G/902925

G/003346

G/003252

G/002174

G/003512

G/003118

G/900552

G/002819

Igazolvány száma

2012.04.19.

2015.01.01.

2012.07.11.

2012.04.19.

2014.11.10.

2012.12.11.

2011.12.14.

2015.05.25.

2012.12.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



357. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Liszkai  Ferenc

Lovas László

Lõrinc János

Madari Attila

Magassy Miklós

Majdányi Gábor

Mandák Péter

Manga Zsolt

Mészáros Csaba

Név

G/000124

G/003042

G/002849

G/000330

G/902977

G/903000

G/002602

G/001749

G/903001

Igazolvány száma

2015.01.31.

2011.09.28.

2013.02.08.

2013.02.26.

2015.02.08.

2013.01.21.

2012.05.18.

2014.03.23.

2014.05.31.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



358. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Milotai Zoltán

Molnár Attila Pál

Molnár János

Molnár László

Molnár Zoltán

Muzslai Sándor

Nádudvari Ferenc

Neckernusz Zoltán

Nyéki József

Név

G/902923

G/902932

G/003756

G/002943

G/900551

G/902983

G/004433

G/902942

G/902921

Igazolvány száma

2015.01.01.

2013.01.01.

2013.10.17.

2011.06.30.

2011.07.25.

2015.05.10.

2016.02.28.

2015.01.06.

2015.01.01.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2851 Környe, Somlói u. 30. 

Telefon: 20/9531-944 fax:  email: 



359. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Oláh András

Oláh Róbert

Opsitos István

Orbán Dénes

Ozsváth László

Ötvös Péter

Pálfy Attila

Papp Ferenc

Papp Mihály

Név

G/902919

G/003091

G/000231

G/003190

G/002836

G/003666

G/002783

G/002097

G/003312

Igazolvány száma

2015.05.10.

2011.12.04.

2015.01.11.

2012.02.05.

2013.01.12.

2013.05.26.

2012.11.07.

2014.09.12.

2012.06.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 216. 

Telefon: 20/9676-434 fax:  email: 



360. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Papp Szabolcs

Patkó  Gyula

Patkó Gyula

Pente Miklós

Pentz Imre

Pethes  Antal

Pethes Gergely

Piller Mihály

Pintér István

Név

G/004184

G/002509

G/902958

G/002839

G/004424

G/002154

G/003357

G/003132

G/902930

Igazolvány száma

2015.03.22.

2012.03.27.

2011.06.06.

2013.01.24.

2016.02.21.

2014.10.22.

2012.07.17.

2011.12.21.

2015.01.01.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2536 Nyergesújfalu, Duna u. 2. 8/1. 

Értesítési cím: 2890 Tata, Kazincbarcikai u. 4b. 2/2. 

Telefon: 30/5601-259 fax:  email: 

Telefon: 20/972-0904 fax:  email: pentz.imre@freemail.hu



361. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Polgár  András

Polgár Ferenc

Polgár Iván Sándor

Polgárfi Ferenc

Pozsonyi István

Rácz Imre

Radó Zoltán

Rákos Attila

Riesing István

Név

G/003052

G/902991

G/902976

G/001903

G/001639

G/902956

G/000976

G/003385

G/902979

Igazolvány száma

2011.10.16.

2011.08.10.

2015.02.01.

2011.10.15.

2015.03.01.

2015.01.11.

2013.04.08.

2012.08.08.

2015.02.08.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



362. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Rittling Tamás

Rózsa Zoltán

Sáfrány Károly

Sárközi Balázs

Schlepp Jenõ

Selmeci Tamás

Seres Zsolt

Skoflek Mihály

Smeller Lajos

Név

G/902947

G/001377

G/902939

G/003211

G/902934

G/003696

G/003472

G/902940

G/001339

Igazolvány száma

2015.01.06.

2011.06.30.

2015.01.01.

2012.02.26.

2015.03.08.

2013.07.14.

2012.10.05.

2015.03.10.

2015.03.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2897 Dunaszentmiklós, Petõfi S. út 67. 

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Arany J. út 9. 

Értesítési cím: 2840 Oroszlány, Bartók B.u.6. 

Telefon: 34-491879 fax:  email: 

Telefon: 20/372 3599 fax:  email: 

Telefon: 34/3 64- 016 fax:  email: 



363. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Solymári Ferenc

Sterczer László

Stróbl István

Ströcker Gyula

Szabó Attila

Szabó Géza

Szabó György

Szabó Gyula

Szabó Imre

Név

G/003015

G/003727

G/902917

G/004429

G/003313

G/902920

G/001628

G/001561

G/003350

Igazolvány száma

2011.09.04.

2013.08.13.

2015.01.04.

2016.02.28.

2012.06.21.

2015.01.01.

2011.11.30.

2012.02.17.

2012.07.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2897 Dunaszentmiklós, Jókai u.4. 

Telefon: 30/305-6075 fax:  email: 



364. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Szajkó László

Szakács Lajos

Szecsõdi István

Szenczi János

Szilfai Péter

Szõllõsi Miklós

Szûcs Gábor

Táglieber  Frigyes

Takács Tibor

Név

G/001353

G/002823

G/000308

G/001650

G/002179

G/902961

G/001952

G/001843

G/004358

Igazolvány száma

2011.06.30.

2012.12.19.

2014.12.31.

2013.04.08.

2011.05.31.

2015.01.13.

2014.04.03.

2011.09.21.

2015.09.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 15. 3A/3 

Telefon: 06/30/9695256 fax:  email: 



365. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye
Tokodi András

Tomayer Zoltán

Tóth Károly

Tóth László

Tóth Róbert

Ulviczki István

Urbanics Tibor

Varga József

Varga József

Név

G/001382

G/902995

G/001645

G/003387

G/001585

G/001625

G/004446

G/001373

G/902980

Igazolvány száma

2015.03.08.

2011.07.19.

2015.02.18.

2012.08.08.

2013.01.18.

2013.03.21.

2016.03.31.

2012.07.09.

2014.09.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2900 Komárom, Aranyember u. 34/a. 

Értesítési cím: 2535 Mogyorósbánya,  

Telefon: 30/9374-768 fax:  email: 

Telefon: 30/294 8232 fax:  email: tibor.urbanics@gmail.com



366. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Varga László

Vass Vince

Vénusz József

Vermes Attila

Víz János

Zachara Szilveszter

Zantleitner József

Zeller Péter

Zsebõk Tibor  Ferenc

Név

G/902944

G/902984

G/902926

G/000975

G/001565

G/004431

G/003238

G/002651

G/002939

Igazolvány száma

2015.01.06.

2011.06.14.

2015.01.01.

2011.12.31.

2012.02.14.

2016.02.28.

2012.04.06.

2014.07.07.

2011.06.27.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2837 Vértesszõlõs, Árpád u.29. 

Telefon: 30/462-6946 fax:  email: 



367. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Alexa Balázs

Babcsán Tibor

Bach Pál

Badó István

Bagyinszki József

Balázs Endre

Balázs József

Balázs József

Balázs Róbert Attila

Név

G/003869

G/004191

G/004353

G/004385

G/004002

G/001859

G/004138

G/903010

G/003979

Igazolvány száma

2014.06.16.

2015.03.23.

2015.08.25.

2015.11.10.

2014.12.29.

2013.11.25.

2015.03.03.

2014.12.29.

2015.03.03.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



368. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Balla László

Balogh Sándor

Barát Antal

Bedõ Péter

Berki Sándor

Bódi István

Bohács Ferenc Miklós

Braun József

Cene Endre

Név

G/001812

G/004028

G/002720

G/004172

G/004027

G/901056

G/901055

G/003975

G/003974

Igazolvány száma

2013.10.26.

2015.01.05.

2012.10.13.

2015.03.17.

2015.02.03.

2013.09.30.

2011.06.28.

2015.02.09.

2015.01.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



369. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Cene Gyula

Csabai György

Csákvári Csaba

Csampa István

Csépe Sándor

Csoór Béla László

Czellahó Attila

Darázs László Csaba

Dropka Tibor

Név

G/900641

G/004253

G/003999

G/004444

G/004362

G/004036

G/004384

G/004084

G/003983

Igazolvány száma

2011.12.22.

2015.05.26.

2015.05.10.

2016.03.30.

2015.09.08.

2015.01.28.

2015.10.28.

2015.02.09.

2015.02.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 3175 Nagylóc, Pacsirta u.3. 

Telefon: 06/30/6837801 fax:  email: 



370. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Erdélyi János

Fábri György

Fodor Tamás

Földi Sándor

Gál László

German Antal

Glázer Attila

Golyán László Tibor

Gombos Ferenc Béla

Név

G/004254

G/004249

G/004233

G/002760

G/903084

G/004020

G/002659

G/903090

G/004146

Igazolvány száma

2015.05.26.

2015.05.26.

2015.04.30.

2012.10.19.

2011.07.14.

2015.01.25.

2012.07.19.

2013.11.25.

2015.03.03.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



371. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Gonda Gábor

Gubicskó György

Hajas József

Hupuczi Miklós

Ispán Csaba

Jászberényi Miklós

Juhász Pál

Juhász Sándor

Kádasi Zoltán

Név

G/004057

G/003497

G/003977

G/903080

G/004252

G/002981

G/001860

G/001243

G/003066

Igazolvány száma

2015.02.24.

2012.11.19.

2014.12.04.

2011.06.30.

2015.05.26.

2011.08.07.

2014.07.22.

2012.04.24.

2011.11.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



372. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Karaba Ferenc

Katyina József

Kelecsényi János

Kis  Zoltán

Kiss József

Kiss László

Kocsa András

Kocsa Imre

Koczka Lõrinc

Név

G/004111

G/903086

G/002243

G/002143

G/004026

G/901052

G/004119

G/004088

G/004153

Igazolvány száma

2015.02.18.

2011.08.03.

2013.03.10.

2014.11.15.

2015.02.10.

2011.06.14.

2015.02.23.

2015.02.10.

2015.03.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



373. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Kokavecz Péter Csaba

Koplányi István

Koplányi Tibor

Kovács István

Krämer László

Kurunczi László

Lantos József

Lukács László

Maglódi István

Név

G/003883

G/004010

G/001658

G/004189

G/003063

G/903042

G/004011

G/004022

G/004126

Igazolvány száma

2014.07.21.

2015.01.13.

2013.04.15.

2015.03.23.

2011.11.03.

2014.09.09.

2015.02.01.

2014.12.30.

2015.02.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



374. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Maksó Kálmán

Mátyássy Ferenc

Medgyesi Péter

Mlinárcsek Ferenc

Mócsány Boldizsár

Nagy Ferenc

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Ónodi Pál

Név

G/004014

G/001441

G/004206

G/004345

G/003315

G/004047

G/002316

G/002669

G/003993

Igazolvány száma

2014.12.30.

2014.09.03.

2015.04.09.

2015.08.11.

2012.06.22.

2015.02.15.

2011.06.02.

2012.07.29.

2014.12.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



375. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Oravecz Zsolt

Ország István

Pál Péter

Palicza András

Pásztor József

Pásztor Péter

Percze Gábor

Petró István

Pintér Bertalan

Név

G/004121

G/004212

G/003849

G/004248

G/004459

G/002206

G/004207

G/903040

G/903074

Igazolvány száma

2015.02.23.

2015.04.13.

2014.04.24.

2015.05.25.

2016.04.27.

2012.01.06.

2015.04.09.

2012.06.19.

2015.06.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 1163 Budapest, Kicsi utca 7. 

Telefon: 30-9440943 fax:  email: bertalan .pinter@tvnetwork.hu



376. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Pintér Péter

Porubszki Zsolt

Pothoroczki  Szabolcs

Rottenbacher Balázs

Schlenk László

Schucmann Ferenc

Sellyei Imre

Simon József

Sipos László

Név

G/903049

G/903087

G/004260

G/003794

G/004109

G/003981

G/001256

G/003536

G/004186

Igazolvány száma

2011.12.20.

2011.10.11.

2015.05.26.

2014.01.26.

2015.02.18.

2014.12.29.

2013.10.03.

2013.01.10.

2015.03.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



377. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Sneider Ferenc

Soós Gyula

Stadler Gyula

Szabó Tamás

Szalkai Péter

Szedlák Antal

Szép Zoltán László

Szomszéd Norbert

Sztankó István

Név

G/004386

G/000081

G/003840

G/002634

G/903079

G/903083

G/002002

G/002970

G/004005

Igazolvány száma

2015.11.10.

2011.12.05.

2014.04.01.

2012.06.22.

2011.07.25.

2011.12.19.

2011.07.04.

2011.07.25.

2015.07.21.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



378. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye
Táborszki János

Torák Tibor

Tóth Imre

Tóth Tamás

Török Vince

Vankó Sándor

Varga László

Veres István Gábor

Vernyik László

Név

G/003997

G/003194

G/004458

G/004152

G/004029

G/004043

G/004025

G/003537

G/004122

Igazolvány száma

2015.01.28.

2012.02.07.

2016.04.27.

2015.03.10.

2015.02.09.

2015.01.26.

2015.03.23.

2013.01.10.

2015.02.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



379. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Nógrád megye

Pest megye

Viktor Kázmér

Winkler Ervin

Zeke Gábor

Zsiga Tibor

 Bakonyi  László

 Maczkó  Tamás

Abonyi János

Ábrahám Antal

Ábrahám Miklós

Név

G/004167

G/901065

G/903035

G/004448

G/001657

G/002239

G/002546

G/003892

G/902443

Igazolvány száma

2015.03.12.

2011.11.24.

2011.08.08.

2016.04.13.

2013.04.15.

2015.01.20.

2012.02.09.

2014.08.03.

2015.03.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dr.Varga László u. 14 /A. 

Értesítési cím: 2711 Tápiószentmárton, József A. út 11. 

Telefon: 06703422318 fax:  email: 

Telefon: 29/423869,20/3620877 fax:  email: abraham.miklos@freemail.hu



380. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Ádám István

Adorján Péter Csaba

Alföldi József

Almádi Gyula

Antal Attila

Antalik Bertalan

Arnold Sándor

Aschenbrenner István

Atkári János

Név

G/903181

G/900834

G/901222

G/001358

G/903109

G/901210

G/902660

G/000523

G/901148

Igazolvány száma

2015.02.16.

2015.01.15.

2011.09.18.

2013.06.24.

2015.01.14.

2011.10.19.

2015.07.29.

2012.03.20.

2015.03.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2626 Nagymaros, Elsõ völgy u. 31. 

Értesítési cím: 2132 Felsõgöd, Teleki P. u. 24. 

Telefon: 30/2110054 fax:  email: 

Telefon: 27/332638,20/9216993 fax:  email: 



381. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Babinyec József

Bacskai László János

Bácsujlaki István

Báder Tamás

Bagdi János

Bagics Lajos

Bahor  Krisztián

Bájer Béla

Bajkai János

Név

G/902593

G/001739

G/901219

G/001360

G/901150

G/900272

G/002345

G/000445

G/902552

Igazolvány száma

2015.09.16.

2015.03.26.

2012.05.22.

2012.06.25.

2013.09.01.

2015.03.31.

2012.10.03.

2012.02.18.

2015.04.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2182 Domony, Fõ u. 18. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Katona J. u. 29. 

Értesítési cím: 2040 Budaörs, Víg köz 5/a. 

Értesítési cím: 2111 Szada, Dózsa György út 87. 

Telefon: 20/9585594 fax:  email: babinyecjozsef@gmail.com

Telefon: 30/9340937 fax:  email: 

Telefon:  fax: 2084919 email: uniszer1@t-online.hu

Telefon: 20/9410844 fax:  email: 



382. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Bajkai Károly

Bak Antal

Baka János

Bakonyi Károly

Balaci Mihály

Balatoni Zsolt

Balázs András

Bálint Csaba

Bálint Géza

Név

G/902503

G/002692

G/902528

G/003491

G/003408

G/003516

G/902531

G/002144

G/002911

Igazolvány száma

2015.01.11.

2012.09.06.

2015.08.25.

2012.11.08.

2012.08.29.

2012.12.13.

2015.06.09.

2014.11.11.

2011.05.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2635 Vámosmikola, Alkotmány u. 1. 

Értesítési cím: 2094 Nagykovácsi, Ady Endre u. 22. 

Telefon: 27/379024 fax:  email: baka2@citromail.hu

Telefon: 30/5723566 fax:  email: 



383. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Bálint József

Bálint Miklós

Balla Csaba Attila

Balog Miklós István

Balogh Béla

Balogh Ernõ

Balogh Imre

Balogh József

Balogh József

Név

G/902622

G/002087

G/003551

G/902587

G/903155

G/902460

G/002296

G/901155

G/003088

Igazolvány száma

2012.06.06.

2015.01.26.

2013.01.30.

2015.05.25.

2015.09.16.

2015.03.08.

2012.05.20.

2011.07.12.

2011.12.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Bródy Sándor u. 20. 

Telefon: 30/9510188 fax: 27/346634 email: balogmiki@t-online.hu



384. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Balogh Kálmán

Balogh Pál

Balogh Sándor

Balta Zoltán

Baluha József

Bán László

Bán Tibor

Bárányos András

Barczi László

Név

G/001389

G/903093

G/902692

G/001303

G/001581

G/902600

G/001275

G/003539

G/001405

Igazolvány száma

2012.09.27.

2015.01.01.

2015.03.25.

2012.05.23.

2013.01.25.

2011.07.04.

2012.05.09.

2013.01.14.

2012.07.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2173 Kartal, Dobó u. 19. 

Értesítési cím: 2000 Szentendre, Pásztor u. 33. 

Telefon: 28/439160, 30/403669 fax:  email: 

Telefon: 30/9480238 fax:  email: 



385. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Barczi Mihály

Bartal Barna

Bartus Bertold

Bátor  József

Battyáni András

Becsei Ferenc

Becsei Mihály

Becso János

Beke Ferenc

Név

G/902656

G/002187

G/003540

G/002298

G/000487

G/000758

G/000358

G/901212

G/902433

Igazolvány száma

2011.06.28.

2015.06.02.

2013.01.06.

2011.05.26.

2015.02.12.

2015.06.17.

2015.02.15.

2011.08.02.

2015.02.01.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2370 Dabas, Wesselényi u. 14. 

Értesítési cím: 2000 Szentendre, Mandula köz 7. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Brassói u. 67. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Brassói út 67/A. 

Értesítési cím: 2347 Bugyi, Táncsics M. u. 28. 

Telefon: 30/390-5332 fax:  email: bartal.barna@gmail.com

Telefon: 30/9503392 fax:  email: andras3000@gmail.com

Telefon: 30/2696461 fax:  email: becseif@vipmail.hu

Telefon: 30/5702243 fax:  email: 

Telefon:  fax: 29/348698 email: 



386. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Bekõ Géza

Beláz Krisztián

Bencsik József

Benczik László

Beneczki Ferenc

Benke László

Bényei Attila

Bereczki József

Berki László

Név

G/901221

G/002622

G/003732

G/002721

G/901223

G/001064

G/902464

G/902488

G/004336

Igazolvány száma

2011.09.18.

2012.06.08.

2013.08.25.

2012.10.13.

2011.05.29.

2012.04.10.

2011.05.24.

2015.03.22.

2015.07.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása



387. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Bernhard Zoltán

Bihari László

Biró László

Bitter Dezsõ

Bizinger István

Blaskó László

Blaskó Zsolt

Blaskovits Tibor  István

Bluhon Árpád

Név

G/004414

G/002089

G/901069

G/001575

G/901102

G/902496

G/004337

G/901139

G/003894

Igazolvány száma

2016.01.31.

2014.12.29.

2014.12.31.

2015.06.02.

2015.04.28.

2015.03.09.

2015.07.23.

2011.06.06.

2014.08.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2045 Törökbálint, Károlyi Mihály u. 5. 

Értesítési cím: 2364 Ócsa, TULIPÁN UTCA 2 

Értesítési cím: 2151 Fót, Erdõkalja u. 7. 

Értesítési cím: 2085 Pilisvörösvár, Tompa M. u. 40. 

Értesítési cím: 2113 Erdõkertes, Thököly u. 5/c. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Rákóczi u. 40. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Erdõsor utca 9. 

Telefon: 70/369-5694 fax:  email: bernhardz@freemail.hu

Telefon: 29-379190 fax:  email: 

Telefon: 30/9491319 fax: 27/359570 email: bitter@invitel.hu

Telefon: 30/3788762 fax: 26/332098 email: bizingeristvan@freemail.hu

Telefon: 28/475780,70/3343721 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 06205438879 fax:  email: 



388. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Bodnár Balázs

Bodó Gyula

Bodonyi János

Bódy Géza

Bojás János

Bojté Mihály

Bokor Tihamér

Bollók László Bonaventura

Bonafert László

Név

G/003744

G/903122

G/002604

G/004319

G/901172

G/902739

G/002186

G/000326

G/002394

Igazolvány száma

2013.09.24.

2015.01.01.

2012.05.20.

2015.07.05.

2011.07.28.

2011.10.15.

2014.12.29.

2015.01.12.

2015.10.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2230 Gyömrõ, Csokonai u. 48. 

Értesítési cím: 2173 Kartal, Bartók B. út 21. 

Telefon: 20/7780511 fax:  email: bodygeza@gmail.com

Telefon: 20/4156620 fax:  email: bonafert@hfcnetwork.hu



389. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Borbély Tamás

Borisz János István

Boros Gábor András

Botlik János

Botocska Ernõ

Bõczén Tamás

Braun József

Brázda Zoltán

Budai László

Név

G/002683

G/003075

G/902498

G/902517

G/002693

G/900815

G/902581

G/902546

G/901114

Igazolvány száma

2012.08.22.

2011.11.21.

2015.02.16.

2014.12.14.

2012.09.06.

2015.03.24.

2015.03.26.

2015.02.26.

2015.05.31.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2700 Cegléd, Népdal utca 1. 

Értesítési cím: 2181 Iklad, Temetõ u. 3. 

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Erzsébet u. 34. 

Értesítési cím: 2022 Tahi, Visegrádi út 98. 

Telefon: 30/9435402 fax: 56/503223 email: boczen.tamas@tigaz.hu

Telefon: 20/9357730 fax:  email: 

Telefon: 24450022,70/3101308 fax:  email: 

Telefon: 30/9343174 fax:  email: 



390. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Bundik Attila

Bundik Gábor

Burik Tibor

Burján Árpád Gyula

Büszke János

Calo Michele Angelo

Csaba István

Csáki Tibor

Csákvári József

Név

G/902691

G/003253

G/000283

G/002198

G/900821

G/001787

G/902507

G/003641

G/901117

Igazolvány száma

2015.02.16.

2012.04.20.

2012.01.22.

2011.12.08.

2015.03.23.

2013.08.02.

2015.01.08.

2013.04.22.

2015.04.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2241 Sülysáp (Tápiósüly), Petõfi u. 2/a. 

Telefon: 30/9406506 fax:  email: 



391. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Csákvári Levente

Csányi Tibor

Csapliczky László

Császár Zsolt

Csatári Ferenc

Cséke Endre

Cselõtey Iván Gábor

Cseperkáló István

Cserna Sándor

Név

G/001788

G/002694

G/903189

G/002425

G/901224

G/901217

G/902647

G/902689

G/902467

Igazolvány száma

2013.11.04.

2012.09.06.

2013.01.12.

2012.01.29.

2011.09.05.

2012.03.29.

2015.06.09.

2011.11.21.

2015.04.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2151 Fót, Fruzsina u. 1. 

Értesítési cím: 2300 Ráckeve, Május 1. utca 14. 

Telefon: 30/9908274 fax: 28/441062 email: cselotey.i@invitel.hu

Telefon: 30/2868644 fax: 24/423003 email: 



392. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Csernák Vilmos

Cseszkó Endre

Csík Péter

Csík Péter

Csiki Péter

Csikós  Zsolt

Csipkés Sándor

Csípõ Balázs

Csobán Antal

Név

G/902465

G/003759

G/901208

G/003582

G/902588

G/002299

G/902655

G/901188

G/902438

Igazolvány száma

2013.01.21.

2013.10.21.

2015.09.30.

2013.02.20.

2015.02.24.

2011.05.27.

2015.09.30.

2011.12.17.

2015.01.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2030 Érd, Hivatalnok u. 78. 

Értesítési cím: 2011 Budakalász, Budai út 95. 

Értesítési cím: 2117 Isaszeg, Mátyás király u. 161. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Szent István út 74. 

Telefon: 30/9444013 fax:  email: 

Telefon: 26/340444,20/8280636 fax:  email: csikiepgep@gmail.com

Telefon: 28-494337 fax: 28/484337 email: 

Telefon: 23/365399, 20/463095 fax:  email: 



393. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Csoma István

Csombor János

Csorba István

Csóti László

Csõke János

Csöngei Pál

Csvórics János

Czellár István

Czeróczki Béla

Név

G/901092

G/002846

G/004077

G/001627

G/902529

G/003777

G/903175

G/001846

G/002118

Igazolvány száma

2014.12.29.

2013.02.06.

2015.02.09.

2015.03.19.

2015.02.22.

2013.12.01.

2015.02.15.

2013.11.18.

2015.01.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2252 Tóalmás, Arany János út 61. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 54/a. 

Értesítési cím: 2730 Albertirsa, Bánya köz 17. 

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Iskola u. 1. 

Értesítési cím: 2254 Szentmártonkáta, Fürst Sándor u.27. 

Telefon: 20/9870263,29/427676 fax:  email: 

Telefon: 20/4442298 fax: 27/363468 email: 

Telefon: 53372129,20/9683281 fax:  email: 

Telefon: 30/9503672 fax:  email: 

Telefon: 204626923 fax:  email: 



394. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Czeróczki Sándor

Czerõdi Zsolt

Czifra Ferenc

Czinege János

Danka Zoltán

Darázs  László  Sándor

Debreczeni Lajos

Dér István János

Détári   Mihály

Név

G/902534

G/003976

G/903134

G/901125

G/002439

G/002191

G/902450

G/003429

G/002300

Igazolvány száma

2011.07.13.

2014.12.02.

2013.12.16.

2013.09.12.

2011.09.22.

2015.03.23.

2013.06.28.

2012.09.03.

2011.05.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 19/A. 

Telefon: 20/9654476 fax:  email: 



395. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Dietrich Zsolt

Divák Károly

Dóczi András

Dolányi Mihály

Dominek József

Domsicz Attila

Dorojcsák László

Dósa Zoltán

Dráb György

Név

G/002326

G/901115

G/004105

G/901137

G/004265

G/000595

G/002998

G/903173

G/004387

Igazolvány száma

2011.06.15.

2013.02.08.

2015.02.18.

2015.06.11.

2015.05.27.

2012.03.12.

2011.08.21.

2015.02.11.

2015.11.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2118 Dány, Fõ u. 45. 

Értesítési cím: 2194 Tura, Iskola út 28. 

Értesítési cím: 2251 Tápiószecsõ, Somogyi B. u. 12. 

Értesítési cím: 2146 Mogyoród, Mikszáth K. u. 14. 

Telefon: 20/7780304 fax:  email: mdoczi@freemail.hu

Telefon: 30/9349817 fax: 28/466305 email: dolanyi.mihaly@invitel.hu

Telefon: 29/446451 fax: 29/446451 email: 

Telefon: 20/2613793 fax:  email: 



396. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Dudás Attila

Dudás László

Durmann Pál

Egerszegi Zsolt

Egresi János

Egyed Sándor

Együd József

Ellenbacher Mihály

Endresz Viktor

Név

G/002596

G/901216

G/902536

G/002319

G/003377

G/003930

G/902491

G/001751

G/002949

Igazolvány száma

2012.08.09.

2011.10.10.

2013.02.03.

2015.06.17.

2012.08.07.

2014.11.06.

2015.08.11.

2013.07.02.

2011.07.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2330 Dunaharaszti, Temetõ út 33. 

Értesítési cím: 2740 Abony, Ady E. utca 4. 

Értesítési cím: 2626 Nagymaros, Molnár u. 16. 

Telefon: 70/4561425 fax:  email: 

Telefon: 20/9254759 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 30/9542080 fax: 27/355888 email: egyepgep@t-email.hu



397. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Érchegyi Csaba Rudolf

Erdélyi Árpád István

Erdõdi Sándor

Eszes Ferenc

Fábián Antal

Fábián Ferenc

Fabók Antal

Fajka László

Farkas István

Név

G/900281

G/002619

G/902592

G/902613

G/002301

G/903140

G/902518

G/001767

G/902707

Igazolvány száma

2013.05.07.

2012.07.18.

2015.03.25.

2013.08.15.

2011.05.27.

2014.12.30.

2015.03.30.

2012.04.17.

2011.10.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Kölcsey u. 21. 

Értesítési cím: 2322 Makád, Kossuth út 31. 

Értesítési cím: 2141 Csömör, Kistarcsai utca 22/a. 

Telefon: 20/9444738 fax:  email: 

Telefon: 30/9510-082 fax:  email: 

Telefon: 30/3951080 fax:  email: 



398. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Farkas Miklós János

Farkas Zoltán

Farkas Zoltán

Farkas Zoltán

Fecske Zoltán

Fehér Zsolt Pál

Fehérvári Norbert

Feigl István

Fejes Sándor

Név

G/002081

G/900802

G/003249

G/001970

G/902472

G/004373

G/003236

G/903184

G/003704

Igazolvány száma

2011.08.27.

2015.03.24.

2012.04.13.

2014.05.05.

2015.02.11.

2012.03.01.

2012.04.06.

2015.04.08.

2013.07.16.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2373 Gyón, Szõlõ utca 5. 

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt.11/A. 

Értesítési cím: 2711 Tápiószentmárton, Sashegy, hrsz:3208/7 

Értesítési cím: 2340 Kiskunlacháza, Szent Imre  u. 9. 

Telefon: 30/9717057 fax:  email: 

Telefon: 30/232-9776 fax:  email: 

Telefon: 20/3673389 fax:  email: husi01@freemail.hu

Telefon: 20/3696421 fax:  email: 



399. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Fejõs János

Fekete András

Fekete Attila

Fekete József

Fekete József János

Fekete Károly

Fekete Sándor

Felhõ Péter

Felméri László Flórián

Név

G/902542

G/901106

G/901203

G/901099

G/002972

G/901206

G/002976

G/003209

G/002185

Igazolvány száma

2015.08.27.

2014.12.30.

2011.07.11.

2015.09.16.

2011.07.25.

2012.07.17.

2011.07.27.

2012.02.23.

2015.07.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2711 Tápiószentmárton, Bocskai u. 1. 

Értesítési cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos u. 41. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Tímár u. 8. 

Telefon: 20/3685323 fax:  email: 

Telefon: 30/2452955 fax:  email: 

Telefon: 30/2543072 fax:  email: felmeril@gmail.com



400. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Fera Attila

Filler Gergely

Finna Szilárd

Finta Károly

Fleck István

Fodor  Zoltán

Fodor István

Fodor László

Fodor László

Név

G/901174

G/002086

G/003761

G/003409

G/902604

G/002103

G/003719

G/900857

G/002146

Igazolvány száma

2014.11.27.

2015.01.11.

2013.10.30.

2012.08.29.

2015.03.08.

2014.12.19.

2013.08.13.

2015.03.25.

2012.07.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2220 Vecsés, Zrínyi Miklós u. 128. 

Telefon: 20/2602049 fax: 37/300129 email: l.fodor@ecogen4.hu



401. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Forgács Gábor József

Fõfai József

Frecska Attila

Freisták István

Fuchs Gábor

Füle Gyõzõ

Füleki László

Fülöp István

Fûri József

Név

G/003668

G/003268

G/003351

G/003179

G/902483

G/002038

G/000507

G/902712

G/903125

Igazolvány száma

2013.05.28.

2012.05.23.

2012.07.17.

2012.01.29.

2015.01.21.

2013.07.18.

2011.12.06.

2011.08.24.

2015.01.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2600 Vác, Rádi út 42. 

Értesítési cím: 2700 Cegléd, Berda József  u. 15. 

Telefon: 27/313010, 30/235797 fax:  email: 

Telefon: 30/9433231 fax: 53/310797 email: csotervfule@t-online.hu



402. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Fûtõ Ferenc

Füzér László Imre

Gaál József

Gaál Zoltán Attila

Gábor József

Gábor József

Gábor László

Gábos Ferenc

Gaján Zoltán

Név

G/901204

G/003342

G/000745

G/901220

G/001599

G/901073

G/901118

G/001837

G/001776

Igazolvány száma

2011.07.11.

2012.07.11.

2015.01.22.

2011.09.13.

2013.05.19.

2014.12.29.

2016.03.18.

2013.10.15.

2014.07.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2700 Cegléd, AVAR UTCA 1 /A 

Értesítési cím: 1145 Budapest, Róna u. 165. 

Értesítési cím: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u.11. 

Telefon: 20/9119-726 fax:  email: 

Telefon: 20/9657221 fax: 2730575 email: info@dimer-kft.hu

Telefon: 20/ 924-6632 fax:  email: 



403. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Gál József

Galambos Lajos

Galambosi Imre

Gálos Gyula

Gáspár István

Gattyán Zoltán

Gazsovics Tibor

Gelle János

Gelu István

Név

G/003723

G/001723

G/901207

G/903159

G/903102

G/003489

G/902520

G/902547

G/000443

Igazolvány száma

2013.08.13.

2011.05.27.

2011.07.17.

2015.01.12.

2015.01.14.

2012.11.06.

2015.02.11.

2015.03.19.

2012.02.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 26. 

Értesítési cím: 2740 Abony, Méri István u.23. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 3. 

Telefon: 26-373497 fax:  email: 

Telefon: 53361233,20/9224480 fax:  email: 

Telefon: 30/2428077 fax:  email: gellej@invitel.hu



404. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Gendur Zsolt

Gér Csaba

Gerhát János

Gipp Géza

Gnyálin János

Godó László

Gódor Ervin

Gódor István

Góg Dezsõ

Név

G/900832

G/902735

G/901229

G/003380

G/902603

G/902612

G/002841

G/003872

G/004368

Igazolvány száma

2015.01.15.

2011.10.15.

2011.10.10.

2012.08.07.

2015.03.25.

2015.03.02.

2013.01.25.

2014.06.25.

2015.09.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Gárdonyi G. utca 61. 

Értesítési cím: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 68. 

Értesítési cím: 2170 Aszód, Ady Endre u. 8. 

Értesítési cím: 2118 Dány, Bethlen u.1. 

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Ságvári E. u. 49. 

Telefon: 20/9782518 fax:  email: 

Telefon: 209469909 fax: 23451481 email: godolaszlo@freemail.hu

Telefon: 20/9852542 fax:  email: 

Telefon: 06703352358 fax:  email: 

Telefon: 30/9449075 fax: 24/452097 email: gog.dezso@invitel.hu



405. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Gojdics József

Golda Zoltán

Gólya Károly

Gombás István

Gombos Gábor

Gonda Ferenc

Göbölyös Gyula

Gõcze Péter

Göllény József

Név

G/902718

G/000545

G/901084

G/903133

G/004423

G/902550

G/903097

G/001682

G/002109

Igazolvány száma

2011.08.25.

2012.06.05.

2015.02.05.

2014.12.30.

2016.02.17.

2013.03.03.

2015.02.12.

2013.07.30.

2015.05.26.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2071 Páty, Várhegyi u. 4. 

Értesítési cím: 2300 Ráckeve, Vörösmarty út 3. 

Telefon: 20/9329589 fax: 23/343157 email: info@gorex.hu

Telefon: 20/9539495 fax:  email: 



406. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Grüner Tibor

Gubek Mihály

Gulyás Béla

Gulyás Lajos

Gulyás László Péter

Gunics Imre

Guzsvány János

Gyárfás Géza

Gyarmati Bertalan

Név

G/003853

G/901147

G/901123

G/902726

G/902677

G/901083

G/901089

G/000344

G/002513

Igazolvány száma

2014.05.19.

2015.04.28.

2015.01.25.

2011.09.07.

2011.07.24.

2015.01.08.

2014.12.14.

2015.03.19.

2012.01.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2071 Páty, Petõfi S. út 26/A. 

Értesítési cím: 2030 Érd, SÁRD UTCA 109 

Értesítési cím: 2765 Farmos, BEM UTCA 4 

Értesítési cím: 2200 Monor, KAZINCZY UTCA 17 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Tamási Áron u. 23/B. 

Telefon: 06-20-200-81-72 fax: 0 email: 

Telefon: 30-9507977 fax:  email: 

Telefon: 53-390106 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 20/9254090 fax: 27/544420 email: gygeza@t-online.hu



407. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Gyöngyösi Imre

Gyõri László

Gyõri Sándor

Gyõri Zsigmond

Gyuricska András

Gyuris Károly

Hacknauer József

Hain Péter

Hajdányi Csaba

Név

G/900915

G/003262

G/901175

G/001402

G/001077

G/901135

G/001458

G/003633

G/903136

Igazolvány száma

2011.12.08.

2012.05.02.

2011.08.18.

2015.01.14.

2012.04.12.

2015.06.24.

2012.11.15.

2013.04.16.

2015.01.11.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2100 Gödöllö, Röges u. 56. 

Telefon: 30/3473554 fax:  email: 



408. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Hajdu Csaba

Hajdú István

Hajdú Lajos Márton

Hajdú László

Hajdú Miklós

Halgas Csaba

Halupka József

Hanák Pál

Hartó Mihály Róbert

Név

G/003128

G/000228

G/004317

G/002406

G/902461

G/902733

G/903174

G/000786

G/902616

Igazolvány száma

2011.12.20.

2012.01.10.

2015.06.30.

2012.03.20.

2015.02.15.

2012.06.04.

2015.06.30.

2011.09.07.

2015.03.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2092 Budakeszi, Viktória utca, hrsz:6252 

Értesítési cím: 2764 Tápióbicske, Kossuth dûlõ 14. 

Értesítési cím: 2330 Dunaharaszti, Lónyai u. 19. 

Telefon: 20/5216124 fax:  email: lajosmarton58@freemail.hu

Telefon: 29421533 fax:  email: tyukanyno@gmail.com

Telefon: 20/9257999 fax:  email: 



409. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Havasi Sándor

Hável Imre

Hefró Gábor

Hegyi Viktor

Hell István

Helmeczi Gergely

Hencz Ferenc Zoltán

Herczeg Ferenc

Herman György

Név

G/901213

G/902535

G/002338

G/902636

G/901965

G/002199

G/902530

G/902485

G/900804

Igazolvány száma

2011.09.18.

2014.12.29.

2011.06.24.

2012.07.19.

2013.07.14.

2015.12.09.

2015.05.25.

2015.01.26.

2015.03.24.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2600 Vác, Nagymezõ u. 47. 

Értesítési cím: 2132 Felsõgöd, Terv u. 31. 

Értesítési cím: 2021 Tahitótfalu, Toldi Miklós u. 2. 

Értesítési cím: 2094 Nagykovácsi, Arany J. u. 47. 

Értesítési cím: 2367 Újhartyán, Akácfa utca 33. 

Telefon: 20/9535-710 fax:  email: 

Telefon: 30/2671025 fax:  email: 

Telefon: 30/9844672 fax: 26385964 email: hebathermkft@t-online.hu

Telefon: 26-389702 209242490 fax:  email: 

Telefon: 30/4402205 fax:  email: 



410. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Hermann Márton

Hernádi János

Hibó Imre

Hidasi István

Hirt Jenõ

Hirth Gergely

Hodosi Zsolt Imre

Hoffmann Ferenc

Hóka Tamás

Név

G/901136

G/902493

G/001757

G/902555

G/000518

G/003910

G/003937

G/903157

G/902811

Igazolvány száma

2011.07.24.

2015.02.05.

2013.07.04.

2011.06.02.

2013.04.08.

2014.09.16.

2014.11.06.

2015.04.19.

2015.02.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2092 Budakeszi, József A. u. 12. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Vizimalom utca 20-22. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Árvalányhaj u. 21. 

Értesítési cím: 2194 Tura, Puskin tér 7. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 30/242-3552 fax: 27/311-315 email: 

Telefon: 06302319336 fax:  email: 

Telefon: 20/9382481 fax:  email: hokagaz@citromail.hu



411. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Holicza Mihály

Hornyák István

Hornyák István

Hornyák László

Horváth Ákos

Horváth Ferenc

Horváth Ferenc

Horváth Gergely

Horváth István

Név

G/901090

G/001677

G/001764

G/002695

G/004335

G/002942

G/901119

G/004229

G/901205

Igazolvány száma

2015.03.25.

2013.05.21.

2015.02.18.

2012.09.06.

2015.07.23.

2011.06.30.

2015.02.12.

2015.04.28.

2011.07.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2615 Csõvár, Kinizsi utca 4. 

Értesítési cím: 2365 Inárcs, Fõ út 247. 

Telefon: 30/9006364 fax:  email: holiczam@freemail.hu

Telefon: 20/3222311 fax: 29/370459 email: 



412. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Horváth János

Horváth Tamás László

Horváth Tibor

Horváth Zoltán

Horváth Zsolt László

Horváth Zsombor

Hostnik Tibor

Hotz Norbert

Hovanecz Béla

Név

G/902737

G/003678

G/900553

G/901196

G/002004

G/000269

G/903154

G/003271

G/902436

Igazolvány száma

2011.10.15.

2013.06.24.

2015.04.30.

2011.06.30.

2014.06.02.

2013.01.21.

2015.02.09.

2012.06.04.

2015.02.10.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2084 Pilisszentiván, Petõfi Sándor u. 1. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Blaha Lujza utca 18. 

Telefon: 20/9367226 fax:  email: 

Telefon: 30/2225305 fax: 27342163 email: hovanecz.bela@t-online.hu



413. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Hõlaki Sándor

Hrágyel Pál

Hrutka Gábor

Hunyadi László

Huszák Géza

Huszár Ferenc

Hübs János

Ifj. Katona Tamás

Ifj. Mészáros László

Név

G/002408

G/902682

G/901170

G/902683

G/902473

G/903111

G/001521

G/004170

G/902470

Igazolvány száma

2011.10.10.

2011.06.15.

2011.07.28.

2011.06.15.

2015.02.16.

2015.02.01.

2012.11.16.

2015.03.17.

2015.09.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2030 Érd, Drégelyi u. 22. 

Értesítési cím: 2251 Tápiószecsõ, Árpád u. 104. 

Telefon: 30/3358171 fax: 23/520461 email: tomtherm@tomtherm.hu

Telefon: 30/9400520 fax: 29/447182 email: laszlomeszaros@monornet.hu



414. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Ifj. Nagy Ferenc

Iflinger Ferenc

Illés Lajos

Izracska László

Jakab Ferenc

Jalamov Kirilov Angel

Jamrik Zoltán

Jancsovics György

Jankovics Sándor

Név

G/902538

G/902727

G/003345

G/001613

G/902669

G/902730

G/002164

G/901071

G/003007

Igazolvány száma

2015.02.11.

2011.09.07.

2012.07.11.

2013.12.03.

2011.05.27.

2011.09.22.

2011.11.04.

2015.01.14.

2011.08.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2030 Érd, Kossuth L. u. 110. 

Telefon: 20/3990093 fax: 23/520364 email: nferenc@aqua-system.hu



415. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Janó András

Jánosi Attila

Járinka Antal

Jávor László

Jenei Ferenc

Jeszenszky Tibor

Jokán János

Jónai Péter

Jónás Krisztián

Név

G/901198

G/002793

G/002966

G/901153

G/903150

G/003553

G/001973

G/002984

G/902434

Igazolvány száma

2011.06.21.

2012.11.24.

2011.07.24.

2015.05.21.

2012.01.05.

2013.02.04.

2014.05.05.

2011.08.08.

2015.02.22.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2112 Veresegyház, Garay u. 20. 

Értesítési cím: 2628 Szob, Barackos út 2. 

Értesítési cím: 2316 Tököl, Csépi út 9. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Déryné u. 7. 

Telefon: 30/12830009 fax:  email: javorlaszlo@tvn.hu

Telefon: 20/8861022 fax:  email: jeszitibor@citromail.hu

Telefon: 06-30-999-8360 fax:  email: 

Telefon: 30/9319869 fax: 29/341648 email: jonixx@freemail.hu



416. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Joó András

Judák Sándor

Juhász Róbert

Juhos György

Juhos Mihály

Káldi  János

Kállai János

Kalmár Attila

Kalmár Lajos

Név

G/001777

G/000726

G/003043

G/902705

G/001374

G/002053

G/001557

G/902663

G/901180

Igazolvány száma

2012.07.25.

2012.06.19.

2011.10.10.

2011.11.10.

2012.07.10.

2011.06.12.

2012.03.21.

2012.08.07.

2011.09.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2314 Halásztelek, Béke u.14. 

Telefon: 06-30-9-501-419 fax: 4390328 email: ketesfelcoll@t-online.hu



417. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kalocsa Attila

Kamasz Nándor

Kancsár Pál

Kántor István

Kántor Pál

Kánya János

Kapari Tibor

Kapitány György

Kapitány József

Név

G/002343

G/902572

G/901178

G/001380

G/902615

G/003629

G/003083

G/901156

G/901070

Igazolvány száma

2012.08.07.

2011.09.04.

2012.07.10.

2012.07.12.

2015.09.24.

2013.04.14.

2011.11.29.

2015.05.17.

2015.03.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2200 Monor, Deák Ferenc u. 45. 

Értesítési cím: 2151 Fót, Rév utca 17. 

Értesítési cím: 2151 Fót, Lehel utca 39. 

Telefon: 30/2810860 fax:  email: 

Telefon: 20/9354751 fax: 27/358482 email: 

Telefon: 20/9784709 fax: 27/360646 email: 



418. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kaposvári Zoltán

Káposzta János

Karácsondi Sándor

Kardos Gábor

Kármán József

Károly Márton

Károly Zoltán

Kárpáti László

Karsai Attila

Név

G/002975

G/902516

G/902449

G/900822

G/902459

G/903118

G/003670

G/002543

G/003734

Igazolvány száma

2011.07.26.

2015.02.11.

2015.02.11.

2015.03.24.

2015.01.11.

2014.12.30.

2013.05.30.

2012.03.20.

2013.08.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2191 Bag, Vasút u. 9. 

Értesítési cím: 2049 Diósd, Fácános utca 18. 

Értesítési cím: 2737 Ceglédbercel, Bem J. út 15. 

Telefon: 70/4347137 fax: 28/408014 email: karacsondis@invitel.hu

Telefon: 30/9224041 fax: 23/382399 email: kardos.gabor@tigaz.hu

Telefon: 20/9720-796 fax:  email: 



419. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kassai Mihály

Kazi János

Kecskeméti Gábor

Kecskés József

Kelemen Gyula

Kelemen Imre

Kellner János

Kerekes József

Kerepeszki Zoltán

Név

G/903128

G/902694

G/001999

G/903131

G/901190

G/001791

G/902738

G/901138

G/902532

Igazolvány száma

2015.02.16.

2011.07.14.

2014.05.26.

2015.02.11.

2012.10.29.

2013.08.02.

2011.12.07.

2015.03.03.

2015.02.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2013 Pomáz, Petõfi  S. u. 64. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Avar u. 3. 

Értesítési cím: 2721 Pilis, Honfoglalás u.24. 

Telefon: 06-20-9342-902 fax: 0 email: 

Telefon: 30/2107126 fax: 23/372053 email: 

Telefon: 30/9836664 fax: 29/496712 email: 



420. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kereszti György

Kernács János

Keszi Gyula

Kis József

Kisbalázs Csaba

Kiss   Károly

Kiss András

Kiss Attila

Kiss Béla

Név

G/002034

G/903114

G/001409

G/002358

G/902545

G/001680

G/002292

G/002026

G/903120

Igazolvány száma

2014.07.15.

2015.05.17.

2012.08.02.

2011.07.21.

2015.03.02.

2013.04.24.

2014.05.17.

2014.07.10.

2015.01.14.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2700 Cegléd, Fecske utca 12. 

Értesítési cím: 2141 Csömör, Kistarcsai út 4. 

Értesítési cím: 2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u.65. 

Értesítési cím: 2351 Alsónémedi, Hunyadi utca 15. 

Telefon: 20/8050042 fax:  email: oldalcsilla01@gmail.hu

Telefon: 30-2010630 fax:  email: 

Telefon: 30/9892-385 fax: 26/530-380 email: 

Telefon: 29/337677,20/9217990 fax:  email: 



421. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kiss Béla

Kiss Csaba

Kiss Csaba

Kiss Gyula

Kiss István

Kiss József

Kiss Tibor László

Kiss Zoltán

Kiszely Gyula

Név

G/002135

G/003131

G/903156

G/001753

G/901120

G/903169

G/002234

G/002017

G/003769

Igazolvány száma

2011.12.08.

2011.12.21.

2015.02.26.

2013.07.02.

2015.04.22.

2015.05.13.

2013.03.01.

2014.06.27.

2013.11.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics u. 5. 

Értesítési cím: 2300 Ráckeve, Vasvári Pál u. 10. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Velencei u. 9. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Aszfaltozó u. 36. 

Telefon: 20/2620716 fax: 3490516, 26/332360 email: fegszer@vipmail.hu

Telefon: 20/9148392 fax: 24/422183 email: pistaapu@citromail.hu

Telefon: 20/9460621 fax: 23/362930 email: 

Telefon: 30/9523790 fax:  email: kiss.z.@indamail.hu



422. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Klacskó András

Kmegy István

Kmetz József

Knakál József

Kocsány Károly

Kocsis Attila

Kohán János

Kókai-Nagy Ferenc

Komáromi Károly Ferenc

Név

G/002698

G/000794

G/001407

G/003114

G/901184

G/902626

G/903176

G/003476

G/902590

Igazolvány száma

2012.09.06.

2011.07.23.

2012.09.13.

2011.12.13.

2011.11.03.

2015.05.21.

2015.06.18.

2012.10.15.

2015.03.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2030 Érd, Vetõ u. 17. 

Értesítési cím: 2220 Vecsés, Báthory u. 30/a. 

Értesítési cím: 2340 Kiskunlacháza, Báthory u. 6. 

Telefon: 30/9315376 fax:  email: kocsis0414@freemail.hu

Telefon: 30/9282850 fax:  email: 

Telefon: 30/9505668 fax: 24/535095 email: 



423. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Koncsár György Attila

Koncz János

Konrád Imre Károly

Kontra  Béla

Kopa László

Kormos László

Kóródi István

Kósa György

Név

G/004224

G/003084

G/002869

G/002006

G/003009

G/900375

G/002058

G/903147

Igazolvány száma

2015.04.20.

2011.11.29.

2013.02.24.

2014.06.10.

2011.08.23.

2014.11.05.

2014.07.28.

2015.02.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Ferenc u. 59. 

Értesítési cím: 2146 Mogyoród, Templom  u.   16/A. 

Értesítési cím: 2011 Budakalász, Klisovác u.18 

Értesítési cím: 2045 Törökbálint,  Akácos u. 14/a. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Virág u. 1. 

Telefon: 30/9013000 fax:  email: 

Telefon: 06-20-376-9511 fax: 0 email: 

Telefon: 06302222969 fax:  email: 

Telefon: 06  30 238 5334 fax:  email: 

Telefon: 309248959 fax:  email: kgyurika@freemail.hu



424. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kosztolányi  Zsolt

Kosztolányi Ákos

Kosztyu György

Kovács  András

Kovács Attila

Kovács Ferenc

Kovács György

Kovács István

Kovács János

Név

G/003864

G/002036

G/901179

G/900814

G/003089

G/902533

G/002302

G/901176

G/001616

Igazolvány száma

2014.06.11.

2011.07.16.

2012.01.05.

2015.03.24.

2011.12.04.

2015.01.25.

2011.07.27.

2011.08.30.

2015.05.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2370 Dabas, Wesselényi u. 105. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Bartók Béla u. 51. 

Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Dózsa György u. 13. 

Értesítési cím: 2113 Erdõkertes, Géza u. 51. 

Telefon: 06703798376 fax:  email: 

Telefon: 30/9717075 fax: 29/551008 email: 

Telefon: 30/9416826 fax:  email: 

Telefon: 30/6494904 fax:  email: 



425. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kovács József

Kovács József

Kovács József

Kovács Lajos

Kovács László

Kovács László

Kovács Miklós

Kovács Pál Ferenc

Kovács Sándor

Név

G/902734

G/004347

G/002912

G/004332

G/002192

G/003470

G/000791

G/000503

G/000245

Igazolvány száma

2015.08.26.

2015.08.11.

2016.04.14.

2015.07.20.

2014.12.31.

2012.09.27.

2011.10.30.

2012.02.27.

2013.11.11.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2365 Inárcs, Arany János u. 5. 

Értesítési cím: 2097 Pilisborosjenõ, Bem J. u. 8. 

Értesítési cím: 2365 Inárcs, Hársfa u.20. 

Értesítési cím: 2151 Fót, Bajcsy Zs. u. 46. 

Telefon: 30/2060903 fax:  email: 

Telefon: 30/9412382 fax:  email: kalorex@t-online.hu

Telefon: 30-967-30-38 fax: 29-380-522 email: kovacsj@feg.hu

Telefon: 30/9899127 fax:  email: lk.kovacslajos@gmail.com



426. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kovács Sándor

Kovács Tibor

Kovács Zoltán

Koza Ferenc

Kozma Géza

Kökény László

Kökény Tibor

Köleséri Imre

Kramlik Róbert

Név

G/901104

G/903164

G/002630

G/002357

G/004150

G/002631

G/003587

G/003939

G/002227

Igazolvány száma

2014.12.30.

2015.05.25.

2012.06.14.

2011.10.26.

2015.03.09.

2012.06.20.

2013.02.27.

2014.11.06.

2015.04.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2340 Kiskunlacháza, Kinizsi út 39. 

Értesítési cím: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51. 

Értesítési cím: 2612 Kosd, Székely út 33. 

Telefon: 70/9462647 fax:  email: tiba@fibermail.hu

Telefon: 344-5678 fax:  email: 

Telefon: 30/9929823 fax:  email: kramlik.r.@freemail.hu



427. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kreisz Attila

Kristály György

Kruchió József

Kubát Károly

Kudó István

Kulcsár Attila

Kulcsár Imre

Kurics Tamás

Kurucz István

Név

G/901088

G/901214

G/901194

G/004404

G/001974

G/000063

G/902639

G/901209

G/902740

Igazolvány száma

2015.02.05.

2012.10.12.

2012.08.07.

2015.12.20.

2014.05.05.

2015.11.12.

2015.09.21.

2012.06.19.

2011.07.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2336 Dunavarsány, Sport u.13. 

Értesítési cím: 2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34. 

Telefon: 24472095,30/9597048 fax:  email: kreattepkft@invitel.hu

Telefon: 30/9194766 fax:  email: kubatkft@pr.hu



428. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Kustra István

Kuti Mihály

Laczkó Tamás

Laczkó Tibor

Ladányi Tibor

Lakatos István

Lambert Béla

Lancsin László

Láng Csaba József

Név

G/001758

G/903185

G/902702

G/003779

G/901103

G/902717

G/003069

G/002605

G/003524

Igazolvány száma

2013.07.04.

2015.02.24.

2012.01.24.

2013.12.08.

2015.02.11.

2011.12.12.

2011.11.14.

2012.05.20.

2012.12.19.

Lejárat napja

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2192 Hévízgyörk, Széchenyi u. 16. 

Értesítési cím: 2330 Dunaharaszti, Deák Ferenc u. 30. 

Értesítési cím: 2351 Alsónémedi, Bercsényi út 2/A 

Telefon: 30/6861692 fax: 28/436102 email: kustra61@freemail.hu

Telefon: 2167990, 309442177 fax:  email: parazs@tvnetwork.hu

Telefon: 30/9774120 fax: 29/337564 email: ladanyitibor@freemail.hu



429. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Lapos György

Láposi József

Láposi László

László Béla

László István Domokos

László Tibor

László Zoltán

László Zoltán

Lasztovicz Gusztáv

Név

G/902462

G/901145

G/001755

G/901182

G/001930

G/001399

G/903167

G/002724

G/901226

Igazolvány száma

2015.01.08.

2015.05.20.

2013.07.02.

2011.10.04.

2011.06.07.

2012.09.25.

2015.01.11.

2012.10.13.

2012.11.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2220 Vecsés, Csillag u. 41/A. 

Értesítési cím: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 68. 

Telefon: 30/9968387 fax: 29/350247 email: laposgaz@monornet.hu

Telefon: 30/9436247 fax:  email: 



430. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Lauter János

Lazányi László

Lázár Albert

Lázár Lajos

Legáth János

Légrády Károly

Lengyel Szabolcs

Lestyán János

Letfusz  Zoltán

Név

G/001522

G/001497

G/002700

G/902474

G/002656

G/901146

G/000830

G/902558

G/901082

Igazolvány száma

2013.01.16.

2012.10.29.

2012.09.06.

2015.03.08.

2012.07.18.

2012.03.07.

2014.07.07.

2015.02.15.

2015.03.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2118 Dány, Vásártér u. 19. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Újhegyi 48. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Flórián u. 30. 

Telefon: 28/465041 fax:  email: csabil@freemail.hu

Telefon: 27316105,30/9331127 fax:  email: lestyan@dunaweb.hu

Telefon: 27314286, 305799770 fax:  email: 



431. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Lévai Mihály

Lieber Rezsõ József

Ligeti László

Lilik Zoltán

Lovácsik Imre

Lovass Sándor

Lõrincz László

Lukács Zsolt

Lukácsi Zoltán

Név

G/901189

G/002219

G/001770

G/002866

G/001241

G/902505

G/902445

G/001220

G/901142

Igazolvány száma

2014.03.30.

2013.04.21.

2013.07.31.

2014.02.22.

2012.04.24.

2015.02.11.

2015.02.01.

2012.04.19.

2015.05.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2721 Pilis, Henád u. 7. 

Értesítési cím: 2230 Gyömrõ, Gumi út 4. 

Értesítési cím: 2071 Páty, Rákóczi u. 63. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 30-242-1827 fax: 06-29-330-823 email: 

Telefon: 20/9292665 fax: 23/343668 email: legbt97@gmail.com



432. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Lukácsik István

Mácsai Endre

Mácsik Ernõ

Macskás Zoltán

Maczkó János

Madácsi Antal Zsolt

Magó Antal

Magosi Balázs

Magyar Csaba

Név

G/004116

G/902646

G/000552

G/003526

G/903121

G/003555

G/002707

G/002071

G/902680

Igazolvány száma

2015.02.22.

2013.05.03.

2012.03.07.

2012.12.20.

2015.02.05.

2013.02.04.

2013.01.03.

2011.08.06.

2011.06.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2360 Gyál, Kassai út 62. 

Telefon: 204726046 fax:  email: 



433. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Majoros Miklós

Majoros Zoltán

Makránszky Károly Vilmos

Maksa György

Malek Zsolt

Marelyin Tibor

Markovics Tamás

Martin Richard Péter

Maszel László

Név

G/900279

G/003247

G/000752

G/901081

G/901166

G/001411

G/902585

G/002240

G/903177

Igazolvány száma

2015.02.11.

2012.04.12.

2014.04.26.

2013.01.13.

2013.11.21.

2012.09.18.

2015.03.12.

2015.05.17.

2014.12.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2100 Gödöllö, Ádám u. 6. 

Értesítési cím: 2315 Szigethalom, Erdõ u. 50.A. 

Értesítési cím: 2081 Piliscsaba, Szt. László  u.16. 

Értesítési cím: 2100 Gödöllö, Jászóvár u. 70. 

Telefon: 30/9426177 fax: 28/422321 email: mmkalor@invitel.hu

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 30/9490811 fax: 26/575060 email: 

Telefon: 20/9720388 fax:  email: intermoepuletgepeszet@gmail.com



434. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Maszlag István

Maszlik Zoltán

Mátai István

Máté István

Materny Zoltán

Mátyás István

Mátyás Péter Lajos

Mayer József

Megyaszai Antal

Név

G/903151

G/003743

G/002913

G/902614

G/903098

G/900335

G/000225

G/901076

G/902441

Igazolvány száma

2015.01.11.

2013.09.18.

2011.05.23.

2013.06.24.

2015.03.29.

2012.12.20.

2012.01.10.

2015.01.15.

2015.01.29.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2146 Mogyoród, Gödöllõi u. 4. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Bajcsy Zsilinszky utca 17. 

Értesítési cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 54. 

Értesítési cím: 2045 Törökbálint, Ady E. u. 51/A. 

Telefon: 28/440387,20/9448019 fax:  email: 

Telefon: 27/313394 fax: 27/313394 email: materny@invitel.hu

Telefon: 30/9407381 fax:  email: 

Telefon: 23/335081 fax:  email: 



435. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Melo Béla

Mencsik Antal

Merk József

Mészáros  Andor

Mészáros Csaba

Mészáros István

Mezei András

Mezei Ferenc

Mezõlaki Zsolt

Név

G/902544

G/001072

G/002400

G/902605

G/902553

G/000628

G/902699

G/003314

G/002151

Igazolvány száma

2015.01.11.

2012.04.12.

2011.09.27.

2011.05.31.

2015.01.08.

2011.05.30.

2011.07.26.

2012.06.22.

2014.10.21.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 2766 Tápiószele, Kossuth Lajos utca 7. 

Értesítési cím: 2241 Sülysáp (Tápiósüly), Szõlõ u. 6. 

Értesítési cím: 2112 Veresegyház, Csobolyó u. 3. 

Telefon: 53/381264,30/2657559 fax:  email: 

Telefon: 29/436341,20/3143893 fax:  email: 

Telefon: 30/2037090 fax:  email: mezolaki@vnet.hu



436. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Mihály János Attila

Mihó Tamás

Milbich István

Misek Tibor

Misnyovszki Ferenc

Mizser Dávid

Molnár Csaba János

Molnár István

Molnár István

Név

G/004226

G/003748

G/002025

G/903152

G/003884

G/002158

G/001849

G/902583

G/004371

Igazolvány száma

2015.04.23.

2013.09.29.

2014.07.09.

2015.01.08.

2014.07.21.

2015.03.31.

2012.06.21.

2015.04.06.

2015.09.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2119 Pécel, Felsõsor u. 54 

Értesítési cím: 2083 Solymár, József Attila u. 62. 

Értesítési cím: 2164 Váchartyán, Rákóczi út 8. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Dózsa Gy. út 78. 

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Tél utca 52. 

Értesítési cím: 2072 Zsámbék, Erdélyi út 3. 

Telefon: 70/3899681 fax:  email: mihaly-janos@t-online.hu

Telefon: 26/361422 fax:  email: 

Telefon: 06306412029 fax:  email: 

Telefon: 20/9444678 fax: 27/316492 email: mizser.david@vnet.hu

Telefon: 20/9427670 fax: 24/405305 email: 

Telefon: 70/4113048 fax:  email: molist55@hotmail.com



437. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Molnár János

Molnár Sándor

Molnár Zoltán

Monostori Balázs

Morvai László

Moys Péter

Muladi István

Munkácsi József

Murányi György

Név

G/001896

G/901164

G/002699

G/900812

G/002624

G/902809

G/003090

G/900799

G/902681

Igazolvány száma

2015.02.03.

2012.09.28.

2012.09.06.

2015.01.12.

2012.06.08.

2015.01.13.

2011.12.04.

2015.03.24.

2011.06.15.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2117 Isaszeg, Rét u. 14. 

Értesítési cím: 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 43/A. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Botond utca 19. 

Telefon: 28/495061,30/2647331 fax:  email: 

Telefon: 20/9835035 fax:  email: gazbiztonsag@gmail.com

Telefon: 20/4402311 fax:  email: 



438. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Murvai Lajos

Muth Péter

Müller János

Nadolai Sándor

Nagy Attila

Nagy Attila

Nagy Ernõ

Nagy Ferenc

Nagy István

Név

G/902611

G/002303

G/903179

G/902653

G/001396

G/001972

G/903186

G/903124

G/003725

Igazolvány száma

2015.07.08.

2012.05.27.

2015.06.09.

2015.07.08.

2012.09.19.

2014.05.05.

2015.01.15.

2015.04.08.

2013.08.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Komáromi u. 22. 

Értesítési cím: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 15. 

Értesítési cím: 2151 Fót, Juhász Gyula u. 42/a. 

Értesítési cím: 2013 Pomáz, Zsálya u. 4. 

Értesítési cím: 2225 Üllõ, József A. u. 3. 

Telefon: 20/9790270 fax: 24/410340 email: murvailajos@freemail.hu

Telefon: 30/9485907 fax: 26331674 email: 

Telefon: 30/9420262 fax: 27/358498 email: 

Telefon: 30/9706749 fax:  email: 

Telefon: 29/320360 fax:  email: nferenc@citromail.hu



439. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Nagy János

Nagy József

Nagy József

Nagy Miklós

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Sándor

Nagy Szabolcs

Nagy Tibor

Név

G/003113

G/003002

G/003891

G/001863

G/004100

G/002667

G/901168

G/002448

G/902458

Igazolvány száma

2011.12.11.

2011.08.21.

2014.07.30.

2014.01.05.

2015.02.16.

2012.07.26.

2015.02.01.

2011.10.04.

2015.02.05.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2142 Nagytarcsa, Bocskai út 47. 

Értesítési cím: 1173 Budapest, Kaszáló u. 109. fsz. 1. 

Telefon: 30/951-4196 fax: 28/450-440 email: 

Telefon: 30/3215496 fax:  email: www.tampi2@freemail.hu



440. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Nagy Tibor

Nagy Zoltán

Nánási István

Nánási Lajos

Nánási Tamás

Nemes Ferenc

Németh Antal

Németh Csaba

Németh József

Név

G/902731

G/903141

G/002237

G/004324

G/901186

G/902570

G/903171

G/003064

G/902724

Igazolvány száma

2011.09.22.

2015.03.16.

2015.02.23.

2015.07.09.

2016.04.14.

2015.09.17.

2015.02.12.

2015.12.09.

2011.12.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2338 Áporka, Kertész u. 9. 

Értesítési cím: 2251 Tápiószecsõ,  Kodály  Zoltán u. 16. 

Értesítési cím: 2209 Péteri, Szent István u. 25. 

Értesítési cím: 2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 16. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Hanusz u. 23. 

Telefon: 30/9608032 fax: 24/409041 email: 

Telefon: 29447689,30/4924497 fax:  email: 

Telefon: 20/4931181 fax:  email: 

Telefon: 30/2957820 fax:  email: 

Telefon: 30/8572581 fax:  email: csanivac@gmail.com



441. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Nézõ János

Nickmann Tamás

Nógrádi Tivadar

Notter Krisztián

Nyiscsák József

Nyulas Attila

Nyúzó János

Ocztos Tibor

Oláh János

Név

G/000626

G/901218

G/901157

G/001754

G/002459

G/002093

G/002691

G/003455

G/001347

Igazolvány száma

2015.01.04.

2011.11.21.

2015.09.22.

2013.07.02.

2011.11.02.

2014.09.03.

2012.09.06.

2012.09.14.

2012.10.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2600 Vác, Szederfasor út 2. 

Értesítési cím: 2364 Ócsa, Rákóczi út 44. 

Telefon: 30/9701756 fax: 27/502226 email: 

Telefon: 06-30/3646785 fax:  email: 



442. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Oláh Sándor István

Olasz István

Ó-Nagy Imre

Orbán Kálmán

Orbán Tibor

Orgonás István

Orgován János

Oriskó László

Ormándi Ferenc

Név

G/001330

G/000633

G/002685

G/002304

G/002701

G/002204

G/902665

G/000780

G/901191

Igazolvány száma

2013.05.28.

2015.01.15.

2012.08.29.

2011.05.27.

2012.09.06.

2015.10.06.

2014.11.27.

2013.09.15.

2015.05.31.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2030 Érd, Kelemen u. 9. 

Értesítési cím: 2040 Budaörs, Bojt u. 8. 

Értesítési cím: 1171 Budapest, Perec u. 66. 

Telefon: 20/4194429 fax:  email: olaszistvan@pannonmail.hu

Telefon: 70/2078134 fax:  email: 

Telefon: 20/9860588 fax:  email: ferike5@freemail.hu



443. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Orosz László

Orosz Mihály Sándor

Oszlánszki László

Osztovics Mihály

Õrhegyi Attila

Õri Richard Gábor

Palásti Tamás

Pálfi Jenõ Attila

Pálinkás Gyula

Név

G/002702

G/002305

G/902808

G/902674

G/902469

G/001993

G/002829

G/003630

G/003430

Igazolvány száma

2012.09.06.

2011.05.27.

2015.02.15.

2011.06.09.

2014.11.05.

2014.07.07.

2013.02.26.

2013.04.14.

2012.09.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2360 Gyál, Csontos J. u. 49. 

Értesítési cím: 2141 Csömör, Rét u. 16. 

Telefon: 29341643,20/9139894 fax:  email: 

Telefon: 06-20/385-6445 fax:  email: 



444. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Pálinkás László

Pálinkás Péter

Palotai János

Pantelics Tibor

Papp Gyula Róbert

Papp József

Papp Zoltán

Papp Zoltán

Név

G/003431

G/002725

G/901096

G/902708

G/902500

G/902690

G/902564

G/001768

Igazolvány száma

2012.09.03.

2012.10.13.

2015.03.30.

2011.08.28.

2015.01.12.

2015.08.26.

2015.06.21.

2014.07.18.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2750 Nagykõrös, Thököly utca 5. 

Értesítési cím: 2100 Gödöllö, Klapka Gy. u. 54. 

Értesítési cím: 2234 Maglód, Mendel Károly u. 18. 

Telefon: 30/9553858 fax: 53/351647 email: gazszolg@t-online.hu

Telefon: 30/9775119 fax: 28/415563 email: pappjozsef2@invitel.hu

Telefon: 30/9517391 fax:  email: pappzoli391@gmail.com



445. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Paraszka János

Pásztor Balázs

Pásztor László

Pataki Csaba

Pataki László

Paul Róbert

Pavelcsák András

Pazsitka Jenõ

Pecsenka Zsolt

Név

G/900796

G/003730

G/903092

G/001066

G/004323

G/902645

G/902548

G/002958

G/902525

Igazolvány száma

2015.01.14.

2013.08.15.

2015.02.11.

2012.04.12.

2015.07.09.

2015.04.28.

2015.05.17.

2011.07.13.

2014.05.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2200 Monor, KOSSUTH UTCA 206 

Értesítési cím: 1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53. 

Értesítési cím: 2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 52. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Elõd utca 10. 

Értesítési cím: 2045 Törökbálint, Lehár F. u. 1. 

Telefon: 20/9519230 fax:  email: 

Telefon: 30/5601237 fax:  email: 

Telefon: 30/9449186 fax:  email: 

Telefon: 20/9149873 fax:  email: 

Telefon: 23-339772 fax:  email: 



446. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Pécsi Ferenc János

Pekár János

Pelle József

Péntek Károly

Pénzes Csaba

Pénzes Gábor Gyula

Pereznyák Antal

Pergel Csaba

Pesti László

Név

G/001333

G/001934

G/902703

G/003110

G/900820

G/002990

G/002904

G/002306

G/003234

Igazolvány száma

2013.05.30.

2015.02.17.

2011.07.26.

2011.12.07.

2015.04.28.

2011.08.08.

2013.04.26.

2011.05.27.

2012.03.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bárka út 2/a. 

Értesítési cím: 2119 Pécel, Hasznos u. 3. 

Telefon: 30/2313504 fax:  email: pekar.janos@pkn.hu

Telefon: 30/3408023 fax:  email: laduka@vipmail.hu



447. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Péter János

Petneházi Károly

Petõ Zsolt

Petrásovits István

Petrezselyem Ferenc

Petróczy József

Petruska Barna György

Piedl János Attila

Pikács István

Név

G/901199

G/002898

G/001455

G/903139

G/902597

G/903101

G/000813

G/901078

G/902661

Igazolvány száma

2011.12.06.

2014.04.10.

2012.11.08.

2015.03.19.

2015.08.09.

2015.01.01.

2011.10.30.

2015.02.05.

2013.09.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2440 Százhalombatta, Csokonai u.36. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Tábor u. 17. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi D. u. 13/a. 

Értesítési cím: 2230 Gyömrõ, Mendei út. 28./A 

Telefon: 30-9079736 fax:  email: 

Telefon: 30/5232495 fax: 27/543896 email: petrasovits@vnet.hu

Telefon: 30/2279111 fax: 27/347559 email: 

Telefon: 30/9444057 fax:  email: 



448. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Pintér Attila

Pintér József

Piricsi László

Pistyur Zoltán

Póczik Imre

Pókecz István

Pósa Károly János

Posovszky Zsolt

Posváncz Attila

Név

G/004425

G/002050

G/000612

G/002208

G/903143

G/004413

G/902563

G/901095

G/002409

Igazolvány száma

2016.02.22.

2014.07.22.

2013.03.18.

2015.02.15.

2015.02.25.

2016.01.28.

2015.01.22.

2011.06.28.

2013.01.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 108/c. 

Értesítési cím: 2241 Sülysáp (Tápiósüly), Magdolna u. 2. 

Értesítési cím: 2040 Budaörs, Széles u. 28. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Fõ út 45. 

Telefon: 20/7788889 fax: 24/655990 email: hepintc@gmail.com

Telefon: 06-20-924-6970 fax: 0 email: 

Telefon: 309403864 fax:  email: 

Telefon: 20/4458343 fax:  email: 



449. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Pothánszky László

Póti Sándor

Rab Attila László

Rácz László

Rácz Zoltán

Rada Tibor

Rátkai Antal

Rédei Attila

Rékasi Ferenc

Név

G/903094

G/902732

G/003834

G/902504

G/003384

G/902713

G/901075

G/000372

G/903182

Igazolvány száma

2015.02.23.

2015.02.01.

2014.03.24.

2015.03.23.

2012.08.08.

2011.08.24.

2015.03.29.

2013.02.07.

2015.01.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2133 Szõdliget, Bocskai u. 22. 

Értesítési cím: 2040 Budaörs, Bányász u. 16/a. 

Értesítési cím: 2200 Monor, Türr István u.10. 

Értesítési cím: 2200 Monor, Rákóczi u. 15. 

Telefon: 309284141 fax:  email: potilaci@invitel.hu

Telefon: 20/9116155 fax:  email: 

Telefon: 06704502421 fax:  email: 

Telefon: 20/9209857 fax:  email: 



450. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Rékasi Péter

Resán István

Rétfalvi József János

Ribényi András

Riedl Béla

Rohácsi István

Rókás Tamás

Rosenberger Tamás

Rothauszky János

Név

G/003802

G/902591

G/903137

G/003929

G/902679

G/001766

G/903187

G/903144

G/002594

Igazolvány száma

2014.02.11.

2015.04.15.

2015.02.10.

2014.11.06.

2011.06.15.

2013.07.11.

2015.07.20.

2015.01.14.

2013.06.04.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2336 Dunavarsány, Kolozsvári u.96. 

Értesítési cím: 1182 Budapest, Batthyány L. u. 193/A 

Értesítési cím: 2144 Kerepes, Szöllõ utca 108. 

Értesítési cím: 2317 Szigetcsép, Petõfi S. u. 16. 

Értesítési cím: 2181 Iklad, Szabadság u. 68. 

Telefon: 06209826277 fax:  email: 

Telefon: 30/9605685 fax:  email: 

Telefon: 30/2418425 fax: 3886969 email: postmaster@flexobp.t-online.hu

Telefon: 20/9640511 fax:  email: 

Telefon: 28/488275,20/9435228 fax:  email: 



451. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Rozgonyi Tamás

Rudas László

Rusznyák Ferenc

Rutkai András

Sáfár Gyula

Sáfrány József

Sági Gyula

Sági József Miklós

Sági Zsolt

Név

G/902440

G/001444

G/901161

G/001771

G/900797

G/902566

G/003898

G/902638

G/002518

Igazolvány száma

2015.01.12.

2012.09.20.

2011.07.27.

2013.07.19.

2015.03.24.

2015.09.20.

2014.08.10.

2011.07.25.

2013.01.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2040 Budaörs, József A. u. 9. 

Értesítési cím: 2700 Cegléd, Malom utca 1. I./3. 

Értesítési cím: 2721 Pilis, Nefelejcs u. 6. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Sóskúti út 17. 

Telefon: 23/415824,30/2371581 fax:  email: 

Telefon: 30/9224031 fax: 53/314581 email: safar.gyula@tigaz.hu

Telefon: 20/9415241 fax:  email: 

Telefon: 20/207-7917 fax: 23/377-831 email: 



452. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Sánta Sándor Tibor

Sarkadi Endre László

Saska Gábor

Sátory Sándor

Schindler József

Schlenk József

Schlezák István

Schlezák Sándor

Név

G/900347

G/001922

G/004162

G/001417

G/903165

G/902595

G/902446

G/902442

Igazolvány száma

2011.07.20.

2012.11.08.

2015.03.12.

2011.08.08.

2015.03.09.

2015.01.12.

2015.02.05.

2015.02.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 2100 Gödöllö, Kossuth L. u. 68. III. 11. 

Értesítési cím: 2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 41. 

Értesítési cím: 2181 Iklad, Kossuth Lajos utca 9. 

Értesítési cím: 2011 Budakalász, József A. u. 29/a. 

Értesítési cím: 2011 Budakalász, József A. u. 29/b. 

Telefon: 20/5399358 fax:  email: 

Telefon: 24/491163,20/9747351 fax:  email: 

Telefon: 28/403816,30/2383094 fax:  email: 

Telefon: 20/9424941 fax:  email: 

Telefon: 20/9414335 fax:  email: 



453. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Schnell János

Schoblocher István

Schwarcz Károly

Selymes László

Seres György

Siklósi András

Sikura András

Simon  Sándor

Simon János

Név

G/902523

G/901215

G/002200

G/003776

G/901128

G/004130

G/003603

G/002155

G/901122

Igazolvány száma

2012.07.10.

2011.08.02.

2015.10.26.

2013.11.27.

2015.09.30.

2015.02.26.

2013.03.17.

2014.10.28.

2015.11.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2300 Ráckeve, Bajcsy Zs. u. 103. 

Értesítési cím: 2163 Vácrátót, Rákóczi F. út 43/b. 

Értesítési cím: 2234 Maglód, Széchenyi u. 68. 

Értesítési cím: 2461 Tárnok, Fehérvári út 2. 

Telefon: 20/9268395 fax:  email: 

Telefon: 30/3345054 fax: 28/369541 email: seres-kft@invitel.hu

Telefon: 70/3425870 fax:  email: 

Telefon: 30/9225878 fax: 23/388150 email: t.generalkft@t-online.hu



454. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Simon Vilmos

Simon Zsolt

Sinkó Gábor Antal

Sipos  Ferenc

Sipos Sándor

Soltész Csaba

Somlai Gyula

Somogyi András

Somogyi Ferenc

Név

G/901197

G/002923

G/003693

G/002396

G/002353

G/002076

G/002679

G/901093

G/000083

Igazolvány száma

2015.05.27.

2011.06.06.

2013.07.10.

2011.07.30.

2011.07.13.

2011.08.15.

2012.09.17.

2015.01.26.

2011.12.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2151 Fót, Bethlen G. u. 8. 

Értesítési cím: 2370 Dabas, Kinizsi u. 11. 

Telefon: 20/9351563 fax: 27361736 email: simon.vilmos@citromail.hu

Telefon: 29/368313,30/9038553 fax:  email: 



455. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Somogyvári Imre

Somogyvári József

Soós Gyula

Soós István

Sós László

Sosity Péter

Sótonyi György

Spanyiel Attila

Stadler György István

Név

G/003830

G/001798

G/903129

G/003866

G/902714

G/903115

G/003485

G/902813

G/003644

Igazolvány száma

2014.03.12.

2013.10.28.

2015.09.30.

2014.06.12.

2011.08.24.

2015.01.01.

2012.10.25.

2011.07.04.

2013.04.22.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2315 Szigethalom, Tégla u. 27/A. 

Értesítési cím: 2740 Abony, Móra F. u. 6. 

Telefon: 06703891954 fax:  email: 

Telefon: 70/3865354 fax:  email: fergeteg1@citromail.hu



456. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Strausz Attila

Surin  Zsolt

Surman József

Sutus József

Süle Attila

Sümegi László

Sütõ Gábor

Sváb István

Szabadi  István

Név

G/902637

G/002340

G/902502

G/000122

G/902672

G/903168

G/001648

G/004310

G/003067

Igazolvány száma

2015.07.12.

2011.06.23.

2011.10.11.

2011.12.20.

2011.06.09.

2015.02.17.

2013.08.15.

2015.06.25.

2015.07.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2173 Kartal, Könyves K. u. 41. 

Értesítési cím: 2626 Nagymaros, Diófa út 16. 

Értesítési cím: 2340 Kiskunlacháza, Damjanich u. 17. 

Értesítési cím: 2626 Nagymaros, Tamási Áron u. 5. 

Telefon: 30/2151696 fax:  email: stra2000@freemail.hu

Telefon: 27355498, 703844440 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 70/2798088 fax: 27/354432 email: aquamaxx@dunaweb.hu



457. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szabó Attila

Szabó Attila

Szabó Attila

Szabó Ferenc

Szabó Ferenc

Szabó Imre Pál

Szabó István

Szabó István

Szabó János

Név

G/001790

G/901140

G/002307

G/000652

G/902431

G/902668

G/900827

G/901126

G/002457

Igazolvány száma

2013.08.02.

2015.10.04.

2016.02.10.

2013.03.21.

2015.09.20.

2011.05.27.

2015.07.05.

2015.04.01.

2011.10.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2375 Tatárszentgyörgy, Zrínyi u. 2. 

Értesítési cím: 2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 18. 

Értesítési cím: 2300 Ráckeve, Somlyó u. 64. 

Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Kolozsvári u. 7. 

Értesítési cím: 2013 Pomáz, Németh László u. 10. 

Telefon: 30/2197842 fax:  email: szabo701128@freemail.hu

Telefon: 20/9753265 fax:  email: renserrox@freemail.hu

Telefon: 20/5840503 fax:  email: 

Telefon: 20/5581044 fax:  email: 

Telefon: 20/9346941 fax:  email: 



458. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szabó Lajos

Szabó László

Szabó Péter

Szabó Sándor József

Szabó Szilveszter

Szabó Zoltán

Száfián László

Szakadáti László

Szakonyi István

Név

G/003828

G/002063

G/000635

G/902631

G/900372

G/002922

G/001426

G/902725

G/901087

Igazolvány száma

2014.03.09.

2014.07.29.

2013.03.20.

2015.05.17.

2011.11.30.

2011.05.30.

2014.03.08.

2011.09.06.

2015.11.12.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Ady Endre utca 3. 

Értesítési cím: 2337 Délegyháza, Áfonya utca 8. 

Értesítési cím: 2100 Gödöllö, Tátra u. 6. 

Értesítési cím: 2621 Verõce, Árpád u. 31/2. 

Telefon: 06/30-2000-718 fax: 06/27-631-039 email: 

Telefon: 30/2597114 fax:  email: 

Telefon: 20/9461062 fax:  email: 

Telefon: 30/9223953 fax: 27380173 email: szakszer@szakszer.hu



459. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szalai Ferenc

Szalai Gábor

Szalai László Tamás

Szalóki Illés

Szántai  Sándor  Miklós

Szántai Szabolcs Sándor

Szántó György

Szarka Lajos

Név

G/903130

G/002285

G/003006

G/902688

G/903096

G/003636

G/903105

G/000229

Igazolvány száma

2015.02.15.

2015.06.02.

2011.08.22.

2011.07.05.

2015.04.28.

2013.04.16.

2014.12.30.

2012.11.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2133 Szõdliget, Tinódi u. 47. 

Értesítési cím: 2113 Erdõkertes, Nyíres út 7. 

Értesítési cím: 2768 Újszilvás, Dózsa György u. 69. 

Értesítési cím: 2768 Újszilvás, Dózsa Gy. u. 69. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Szent István utca 63. 

Telefon: 27352332 fax:  email: 

Telefon: 30/9000828 fax:  email: szalai.gabor@freemail.hu

Telefon: 30/3860643 fax: 53/387037 email: szantai.sandor@citromail.hu

Telefon: 30/2578086 fax: 53/387037 email: donszabi@gmail.com

Telefon: 20/248-8618 fax:  email: 



460. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szarvas Ferenc

Szaszkó Tibor

Szaxs János

Szegedi János

Székely Csaba

Székely János

Székely József

Szekeres István

Szél László

Név

G/902710

G/002332

G/002917

G/003031

G/002910

G/902559

G/903135

G/002581

G/004329

Igazolvány száma

2011.08.24.

2011.06.18.

2011.05.25.

2011.09.22.

2013.06.04.

2011.07.11.

2015.05.17.

2012.03.31.

2015.07.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Katona József u. 38. 

Értesítési cím: 2371 Sári, Mánteleki út 11. 

Telefon: 20/9346086 fax: 27/391916 email: szekelyjozsef01@freemail.hu

Telefon: 30/5352637 fax:  email: 



461. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Széll Mihály

Szemerédi József

Szenczy János József

Szendi Ferenc

Szentpéteri Sándor

Széplaki Tibor

Szigeti Gábor Tamás

Szilágyi  Péter

Szilágyi Imre

Név

G/902640

G/902722

G/002598

G/902557

G/002308

G/902711

G/902582

G/002068

G/000761

Igazolvány száma

2015.07.19.

2011.08.30.

2012.05.05.

2015.03.25.

2011.05.27.

2011.11.22.

2013.05.24.

2014.08.04.

2011.07.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2360 Gyál, Stromfeld u. 16. 

Értesítési cím: 2750 Nagykõrös, Nyereg utca 8. 

Értesítési cím: 2440 Százhalombatta, Est utca 4. 

Telefon: 29/343196 fax: 29/343196 email: csomester@vipmail.hu

Telefon: 30/9251701 fax:  email: 

Telefon: 06-20-4248176 fax: 0 email: 



462. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szilágyi László

Szilágyi László György

Szilágyi Tibor

Szilasi József

Szili Péter

Szoboszlai Balázs

Szommer István

Szomódi János

Szomorú László

Név

G/001446

G/001431

G/002963

G/902478

G/901173

G/004016

G/902527

G/002614

G/902487

Igazolvány száma

2012.11.06.

2012.09.19.

2011.07.13.

2015.06.30.

2011.09.19.

2014.12.31.

2015.06.14.

2012.05.25.

2015.02.09.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2030 Érd, György u. 68. 

Értesítési cím: 2083 Solymár, Petõfi S. u. 19. 

Értesítési cím: 2092 Budakeszi, Erkel u. 94. 

Értesítési cím: 2045 Törökbálint, Rezeda u. 9/a. 

Telefon: 20/3130280 fax:  email: 

Telefon: 20/340-2004 fax:  email: 

Telefon: 30/9734893 fax:  email: szomoyes@freemail.hu

Telefon: 23336785, 309917289 fax:  email: 



463. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szõcs László

Szögi József

Szõke Gyula

Szõts Nándor

Sztanka László Richard

Sztankó Béla

Sztranyan  Tamás

Szucsics László

Szuda Zoltán

Név

G/003196

G/902670

G/003651

G/903145

G/003463

G/004452

G/002184

G/903110

G/902608

Igazolvány száma

2012.02.08.

2011.05.27.

2013.04.29.

2015.02.10.

2012.09.20.

2016.04.14.

2014.11.18.

2014.12.14.

2015.09.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2092 Budakeszi, Pátyi út 45. 

Értesítési cím: 2730 Albertirsa, Nyáregyházi út 22/I. 

Telefon: 20/4179623 fax: 7002557 email: sztanko.bela@gmail.com

Telefon: 20/9719234 fax:  email: 



464. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Szûcs Attila

Szûcs László

Takács  Antal

Tamás Sándor

Tamási Béla

Tamási István

Táncos István

Tancsin Endre

Tarcsi Attila

Név

G/003206

G/901091

G/002037

G/000067

G/903170

G/902652

G/002120

G/003301

G/003825

Igazolvány száma

2012.02.16.

2015.02.11.

2014.08.31.

2012.06.19.

2015.02.05.

2015.05.31.

2015.01.26.

2012.06.20.

2014.03.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2253 Tápióság, Szecsõi út 3. 

Értesítési cím: 2370 Dabas,  Határ út 20. 

Telefon: 30/2417498 fax:  email: 

Telefon: 29 367-784 309038553 fax:  email: 



465. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Tari László Csaba

Tari Viktor

Tárnoki József

Tassy Gyula

Tátrai Attila

Telkes Tamás

Toldi Miklós

Tomcsányi István

Tomózer Zoltán

Név

G/003672

G/004256

G/002209

G/002309

G/000371

G/001392

G/004201

G/902667

G/002633

Igazolvány száma

2013.06.03.

2015.05.26.

2015.02.12.

2011.05.27.

2012.02.07.

2012.07.17.

2015.04.06.

2011.05.27.

2012.06.21.

Lejárat napja

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2083 Solymár, Barlang u. 52. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, József u. 35. 

Értesítési cím: 2365 Inárcs, Hársfa u. 27. 

Telefon: 20/4576039 fax:  email: viktor.tari@gmail.com

Telefon: 20/3318810 fax:  email: 

Telefon: 20/9317324 fax: 29/371338 email: training@freemail.hu



466. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Topa Mihály

Torma István

Tóth Attila

Tóth Csaba

Tóth Csaba

Tóth Elek

Tóth Ferenc Sándor

Tóth Imre

Tóth István

Név

G/004421

G/902654

G/901200

G/901112

G/003874

G/003689

G/000472

G/002054

G/002066

Igazolvány száma

2016.02.14.

2015.09.30.

2012.04.20.

2016.01.31.

2014.06.26.

2013.07.09.

2015.01.07.

2014.08.31.

2014.12.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2151 Fót, Széchenyi I. u. 45. 

Értesítési cím: 2740 Abony, Vécsey K. u. 2/b. 

Értesítési cím: 2319 Szigetújfalu, Gyári út 5/A. 

Értesítési cím: 2096 Üröm, Deák F.u.40. 

Telefon: 70/3895717 fax:  email: topamihaly@citromail.hu

Telefon: 20/8073674 fax:  email: 

Telefon: 30/7448108 fax:  email: last@citromail.hu

Telefon: 30/2243253 fax:  email: 



467. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Tóth István

Tóth István

Tóth István Tibor

Tóth József

Tóth József

Tóth József Zoltán

Tóth Lajos

Tóth Miklós

Tóth Sándor

Név

G/902574

G/002875

G/902579

G/001747

G/001354

G/000698

G/902454

G/001471

G/900830

Igazolvány száma

2015.01.14.

2013.04.28.

2015.02.12.

2015.06.16.

2012.06.17.

2011.07.05.

2015.03.30.

2011.10.23.

2015.01.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2151 Fót, Hargita u. 93. 

Értesítési cím: 2118 Dány, Vörösmarty utca 13/a. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, VADÁSZ ÚT 48 

Telefon: 30/9319373 fax: 27/632455 email: calorszer.toth@t-email.hu

Telefon: 20/9560651 fax: 28/464781 email: 

Telefon: 27342450 302446553 fax:  email: 



468. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Tóth Sándor

Tóth Tibor

Tóth Tibor

Tóth Tibor

Tóth Tibor

Tóth Zoltán

Tóvizi András

Törõ Ferenc

Török János

Név

G/900705

G/900810

G/002914

G/903161

G/001406

G/004378

G/902444

G/001457

G/003904

Igazolvány száma

2011.06.15.

2015.03.24.

2011.05.23.

2015.01.05.

2012.07.30.

2015.10.11.

2015.01.19.

2012.11.26.

2014.09.02.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2700 Cegléd, Mátyás király utca 27/a. 

Értesítési cím: 2765 Farmos, Jászberényi u. 91. 

Értesítési cím: 2315 Szigethalom, Táncsics Mihály u. 36. 

Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Fõ u. 49. 

Telefon: 20/9588680 fax:  email: 

Telefon: 20/9241152 fax: 53/390234 email: tanett83@vipmail.hu

Telefon: 70/6126289 fax:  email: tth.zoltan@freemail.hu

Telefon: 06-20-982-3333 fax: 06-23-312-382 email: 



469. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Török József

Török Zoltán

Tõzsér Jenõ

Trapp János

Tuba János

Turáni István

Turay Gábor Péter

Turi Attila István

Ujvári Árpád

Név

G/901110

G/002325

G/000593

G/902471

G/902514

G/902580

G/002404

G/900342

G/002456

Igazolvány száma

2015.01.25.

2015.01.25.

2012.06.19.

2015.09.16.

2015.05.13.

2015.10.19.

2011.09.08.

2011.10.26.

2014.02.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2000 Szentendre, Smolnyica sétány 3/3. 

Értesítési cím: 2072 Zsámbék, Petõfi S. u. 89. 

Értesítési cím: 2141 Csömör, Széchenyi út 98. 

Telefon: 20/9356201 fax:  email: 

Telefon: 70/3413127 fax:  email: 

Telefon: 06-28-445-355 fax:  email: 



470. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Ujvári Ferenc

Urbán Attila

Urbán József

Urbán Nándor Lajos

Urbán Zoltán

Urszuly István

Vágó László

Vágvölgyi István

Vákár György

Név

G/902620

G/901160

G/902812

G/900355

G/003546

G/001403

G/902475

G/001336

G/001931

Igazolvány száma

2011.07.12.

2015.06.30.

2015.02.12.

2013.12.01.

2013.01.24.

2012.07.30.

2015.01.15.

2012.09.27.

2011.06.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2173 Kartal, Bocskai u. 18. 

Telefon: 70/4523517 fax:  email: bubukem@citromail.hu



471. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Varga Antal

Varga Barnabás

Varga Csaba

Varga Ferenc

Varga Géza

Varga István

Varga László

Varga Sándor

Varga Sándor

Név

G/901113

G/902671

G/902678

G/901151

G/902700

G/002711

G/003604

G/004195

G/000775

Igazolvány száma

2015.02.01.

2011.07.04.

2015.03.31.

2015.06.02.

2011.07.26.

2013.02.20.

2013.03.17.

2015.03.29.

2011.06.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2092 Budakeszi, Gábor Áron  u. 55 a. 

Értesítési cím: 2151 Fót, Somlói utca 45. 

Értesítési cím: 2234 Maglód, Árpád vezér u. 6. 

Értesítési cím: 2146 Mogyoród, Templom u. 6. 

Telefon: 23-452819 209419958 fax:  email: 

Telefon: 70/3114266 fax:  email: 

Telefon: 20/9691859 fax: 29/326619 email: vargabt@freemail.hu

Telefon: 20/4329917 fax:  email: 



472. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Varga Zoltán

Vass István

Vass István

Venczel Attila András

Venter Mihály

Vereczkei Tamás

Veres Jenõ

Veres László

Viasz Imre

Név

G/003073

G/903153

G/001067

G/901231

G/003843

G/004202

G/004104

G/000394

G/003065

Igazolvány száma

2011.11.20.

2015.01.05.

2012.04.12.

2013.11.21.

2014.04.09.

2015.04.06.

2015.02.18.

2012.02.12.

2015.08.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2220 Vecsés, Kellner dr. u. 24/b. II./21. 

Értesítési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dr.Varga László u.8. 

Értesítési cím: 2225 Üllõ, Táncsics Mihály u. 29. 

Értesítési cím: 2600 Vác, Rákóczi tér 6. 

Értesítési cím: 2624 Szokolya, Dózsa Gy. u. 13. 

Telefon: 29/350306,20/9252635 fax:  email: 

Telefon: 06703817406 fax: 0624410331 email: 

Telefon: 20/5643668 fax:  email: 

Telefon: 06309345063 fax:  email: 

Telefon: 30/6131301 fax:  email: viaszimre@invitel.hu



473. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Viczkó István Bence

Víg Dániel

Vig Károly

Vígh Ferenc

Vígh Zoltán

Vincze József

Vinnai József János

Vrabecz István

Weinberger Tibor Miklós

Név

G/002649

G/903099

G/000505

G/002310

G/002559

G/902704

G/903112

G/901211

G/002955

Igazolvány száma

2013.04.07.

2015.01.01.

2013.03.19.

2011.05.27.

2012.03.03.

2011.07.26.

2015.05.13.

2011.08.02.

2011.07.06.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 2340 Kiskunlacháza, Klapka Gy. u. 9. 

Értesítési cím: 2360 Gyál, Bartók Béla köz 8. 

Telefon: 30/9501017 fax:  email: 

Telefon: 30/9481664 fax:  email: 



474. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye
Weisz Viktor

Werner Szabolcs Ottó

Záborszki Zsolt

Zalavári László

Zemen Ákos István

Zieber Károly

Zólyomi Károly

Zöld István

Zsíros József

Név

G/003867

G/004370

G/004352

G/900248

G/003837

G/001653

G/902709

G/002312

G/902676

Igazolvány száma

2014.06.15.

2015.09.24.

2015.08.25.

2014.12.29.

2014.03.26.

2015.05.18.

2011.11.06.

2011.05.27.

2015.11.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 2613 Rád, Mindszenty utca 65. 

Értesítési cím: 2120 Dunakeszi, Katona József u. 48. 

Értesítési cím: 2366 Kakucs, Rónay Gy. u. 30. 

Értesítési cím: 2030 Érd, Nógrádi u. 16. 

Értesítési cím: 2335 Taksony, Solt út 12. 

Telefon: 70/7020-951 fax: 27/374-461 email: 

Telefon: 20/9235185 fax:  email: werner@vnet.hu

Telefon: 30-9511254 fax:  email: 

Telefon: 30/9351022 fax:  email: kzieber@enternet.hu

Telefon: 20/9174586 fax:  email: 



475. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Pest megye

Somogy megye

Zsíros József

Zsitnyányi Zoltán

Zsom Róbert

Zsuffa Attila

Ambrus Lajos

Andó László

Ballér Attila

Név

G/901169

G/900926

G/000473

G/002291

G/000950

G/003296

G/901265

Igazolvány száma

2011.07.26.

2014.12.09.

2015.01.04.

2012.08.08.

2015.01.14.

2012.06.19.

2011.08.18.

Lejárat napja

 

X

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/b. fsz. 3. 

Értesítési cím: 2083 Solymár, Orgona u.5. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Erdõsor u.43. 

Telefon: 30/222-3583 fax:  email: 

Telefon: 20/9726201 fax:  email: 

Telefon: +36(20)3621877 fax: +36(82)435993 email: 



476. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Balta József

Baranyai Mihály

Baranyai Zoltán

Bari István

Batiz László

Bauer Béla

Begedy Viktor János

Név

G/003454

G/003297

G/000705

G/901237

G/901238

G/002993

G/001912

Igazolvány száma

2016.03.18.

2012.06.19.

2014.11.18.

2014.12.30.

2014.12.30.

2011.08.10.

2012.02.21.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7443 Somogyjád, Szabadság u.31 

Értesítési cím: 8624 Balatonszárszó, Dózsa Gy.u.97. 

Értesítési cím: 8600 Siófok, MEZÕ IMRE UTCA 78 

Értesítési cím: 8651 Balatonszabadi, VAK BOTTYÁN UTCA 95 A 

Telefon: +36(30)6502187 fax: +36(84)313-155 email: somszer@t-online.hu

Telefon: +36(20)531-9716 fax: +36(84)363-213 email: 

Telefon: +36(30)9366260 fax: +36(84)522137 email: 

Telefon: +36(30)9366260 fax: +36(84)522132 email: 



477. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Bencze Vilmos

Benedek Jenõ

Benke Miklós

Biró Róbert

Bogdán László

Borondics Dénes

Borossa Lajos

Borsi József

Név

G/000537

G/000955

G/001085

G/002010

G/003282

G/003163

G/000787

G/000974

Igazolvány száma

2012.04.18.

2015.03.30.

2014.12.31.

2014.06.19.

2012.06.06.

2012.01.23.

2011.09.06.

2015.01.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 8636 Balatonszemes, Széchenyí u.5/a 

Értesítési cím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 41. 

Értesítési cím: 7275 Igal, Farkas János út 30. 

Értesítési cím: 7570 Barcs, Bartók B. u.23. 

Telefon: +36(20)911-2857 fax: +36(84)361-348 email: 

Telefon: +36(30)8570 fax: +36(85)377170 email: 

Telefon: +36(30)3909-023 fax: +36(82)372940 email: 

Telefon: +36(30)9576-067 fax:  email: 



478. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Bukta Árpád

Csizmadia Tibor

Czimbalek József

Czvik Imre

Dániel Oszkár

Dausek András József

Dienes Zoltán

Divják György

Név

G/901264

G/003902

G/901249

G/901240

G/000964

G/003318

G/002269

G/002354

Igazolvány száma

2011.08.16.

2014.08.25.

2013.03.09.

2016.03.18.

2013.03.10.

2012.07.10.

2015.05.28.

2011.07.16.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8600 Siófok,  MÁTÉ út 39 

Értesítési cím: 8600 Siófok, Galerius u. 13. 

Telefon: +36(30)6502179 fax: +36(84)313155 email: somszer@t-online.hu

Telefon: +36(30)400-5949 fax:  email: dienesgaz@t-email.hu



479. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Dobos Ferenc

Esküdt Tibor

Faragó Jenõ

Fazekas István

Fekete Ferenc

Fleck László

Fodor László

Név

G/901239

G/000171

G/002202

G/901255

G/000963

G/002003

G/000478

Igazolvány száma

2014.12.30.

2014.12.15.

2014.12.22.

2015.03.11.

2015.03.30.

2014.06.02.

2014.12.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 8600 Siófok, WESSELÉNYI UTCA 20 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Katona J. u.12. 

Értesítési cím: 8710 Balatonszentgyörgy, Sport u.21. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, IBOLYA UTCA 43 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Hajnóczy u. 5. 

Telefon: +36(30)520-9454 fax: +36(84)313-155 email: 

Telefon: +36(70)320-2475 fax: +36(82)413-528 email: 

Telefon: +36(30)3779041 fax:  email: 

Telefon: 82-425188 fax:  email: 

Telefon: +36(30)275-9100 fax: +36(82)427-392 email: 



480. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Fonód Ferenc

Fonyó Zoltán

Fucskár József

Fülöp Zoltán

Füzék Árpád

Gulyás János

Gutveiler József

Gyuricza László

Név

G/003745

G/901258

G/901256

G/003509

G/001967

G/902741

G/901271

G/002048

Igazolvány száma

2013.09.24.

2015.04.07.

2011.06.21.

2012.12.04.

2015.05.05.

2014.01.14.

2015.06.17.

2014.07.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7541 Kutas, SZELLÕ UTCA 62 

Értesítési cím: 8700 Marcali, Katona J. u. 34. 

Értesítési cím: 7030 Paks, MÁJUS  1. u. 9. 

Telefon: +36(30)2456-822 fax:  email: 

Telefon: +36(30)4115-978 fax: +36(85)314-691 email: gulyas.szabolcs@t-online.hu

Telefon: +36(20)9851-823 fax: +36(75)310-096 email: 



481. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Harmath Zoltán

Harsányi Zoltán

Hatta  József

Hegedûs János

Hegedüs Zsolt

Hegyi János

Herman Tamás Péter

Név

G/001738

G/901257

G/000302

G/000362

G/003349

G/003327

G/002320

Igazolvány száma

2013.08.13.

2015.06.08.

2015.01.04.

2015.03.04.

2012.07.13.

2012.07.10.

2016.02.29.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, RÓMAHEGYI ÚT 8 

Értesítési cím: 7441 Magyaregres, Szabadság tér 21. 

Értesítési cím: 7477 Szilvásszentmárton, Fõ u. 33. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Kõrösi csoma Sándor u. 2/7 

Telefon: 82-427965 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9578847 fax:  email: 

Telefon: +36(20)928-2730 fax:  email: 

Telefon: +36(20)9623-460 fax:  email: 



482. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Hermecz Bonifác

Horváth  József

Horváth György

Jakab János

Jakabfi  Tibor

Jakócs Lajos

Név

G/901250

G/000946

G/003394

G/000446

G/901244

G/901233

Igazolvány száma

2016.03.09.

2016.03.09.

2012.08.28.

2015.08.25.

2015.01.14.

2015.03.04.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 8651 Balatonszabadi, KOSSUTH LAJOS UTCA 71 

Értesítési cím: 7275 Igal, Mátyás kir. u.30. 

Értesítési cím: 7516 Berzence, Zrínyi M. u. 96. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, EGER u. 37. 

Értesítési cím: 7524 Kiskorpád, PETÕFI SÁNDOR UTCA 11. 

Telefon: +36(84)355-437 fax: +36(84)355-437 email: 

Telefon: +36(30)936-6368 fax: +36(82)424-734 email: aquah@citromail.hu

Telefon: +36(30)5482-616 fax:  email: 

Telefon: +36209688398 fax:  email: 

Telefon: +36(30)348-0811 fax: +36(82)478-112 email: jakocslajos@freemail.hu



483. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Járfás László

Kaizer József

Kakas István Miklós

Kenyér Zoltán Károly

Király Ferenc

Kirner Sándor

Név

G/000952

G/000956

G/902742

G/901246

G/000945

G/901275

Igazolvány száma

2015.01.14.

2015.01.06.

2015.01.10.

2015.01.15.

2016.02.23.

2015.06.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 8693 Lengyeltóti, Kiss E. u.10/A. 

Értesítési cím: 7570 Barcs, Munkácsy u. 57/a. 

Értesítési cím: 7500 Nagyatád, Petõfi u. 19. 

Értesítési cím: 8691 Szõlõskislak, Epres u. 26. 

Értesítési cím: 7521 Kaposmérõ, Kossuth  L.u. 11. 

Értesítési cím: 8617 Kõröshegy, BOROCHEGYI ÚT 2520/5 

Telefon: +36309368728 fax:  email: 

Telefon: 20/ 9532-691 fax: 82/ 463-704 email: 

Telefon: +36(20)330 9184 fax: +36(82)352 362 email: 

Telefon: +36(30)9699985 fax:  email: 

Telefon: +36(30)959-0211 fax: +36(21)200-2220 email: kiralykft2@gmail.com

Telefon: +36(30)9943-410 fax: +36(84)340-824 email: 



484. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Kiss Ferenc

Kiss Péter

Kocsis Imre Gábor

Kolumbán Zoltán

Kónya Róbert

Kovács Péter

Kovács Zoltán

Kuzma Erzsébet

Név

G/001965

G/003444

G/003529

G/003851

G/003878

G/000486

G/000971

G/001255

Igazolvány száma

2015.04.28.

2012.09.07.

2013.01.04.

2014.05.13.

2014.07.07.

2014.12.15.

2015.01.04.

2011.05.02.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 8840 Csurgó, Dobó I.u.8. 

Értesítési cím: 8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 54/G. 

Értesítési cím: 7258 Baté, Kinizsi u.5. 

Telefon: +36(82)471-649 fax:  email: 

Telefon: +36(30)562-5833 fax: +36(84) 355 097 email: 

Telefon: +36(20)534-1290 fax:  email: 



485. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Kuzma István

Laczkó Sándor

Lakatos Zoltán

Landi István

Lõczi Zoltán

Lõrincz József

Majlinger László

Név

G/000599

G/004209

G/000943

G/001737

G/000942

G/000941

G/901236

Igazolvány száma

2012.08.10.

2015.04.09.

2015.02.05.

2013.08.01.

2015.03.08.

2012.09.03.

2015.03.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 8700 Marcali, Gárdonyi G. u. 32. 

Értesítési cím: 8700 Marcali, Szigetvári u. 1.a. 1/2. 

Értesítési cím: 7500 Nagyatád, Lõcsei út 19/A 

Értesítési cím: 8640 Fonyód, FÕ UTCA 116. 

Telefon: +36(30)939-9907 fax: +36(85)313-296 email: 

Telefon: +36(30)437-8586 fax:  email: 

Telefon: +36(30)956-4769 fax:  email: 

Telefon: +36(85)560 305 fax:  email: 



486. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Malekovics Péter

Martin József

Mati Ferenc

Mészáros Nándor

Meszlényi Éva

Meszlényi Zoltán

Molnár Tamás

Név

G/901248

G/901268

G/000949

G/000968

G/000519

G/002832

G/002994

Igazolvány száma

2015.01.20.

2013.07.11.

2015.01.06.

2015.01.04.

2015.01.04.

2013.01.06.

2011.08.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7472 Szentbalázs, Fõ u.  91. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Kaposfüredi u.223./A 

Értesítési cím: 8700 Marcali, Lenin u. 96. 

Értesítési cím: 8623 Balatonföldvár, Mikes K. u. 2. 

Telefon: +36(30)9591 504 fax: +36(82)370 369 email: 

Telefon: +36(30)2670-439 fax: +36(82)425-018 email: 

Telefon: +36704590788 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9363-733 fax: (84) 540-066 email: 



487. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Nacsa Jenõ

Nagy Dezsõ

Nagy József

Nagy József

Nagy Péter

Nagy Tibor

Nagypál Béla

Név

G/000966

G/901235

G/001732

G/000127

G/000485

G/000692

G/000936

Igazolvány száma

2015.03.19.

2015.11.26.

2016.04.19.

2016.03.02.

2014.08.17.

2015.04.22.

2011.05.27.

Lejárat napja

 

 

X

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7261 Taszár, Petõfi u.4. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, RODOSTÓ UTCA 7 

Értesítési cím: 8713 Kéthely, Sági u. 6. 

Értesítési cím: 8638 Balatonlelle, Arany János u. 87 

Értesítési cím: 8600 Siófok, Hûvösvölgyi út 10. 

Telefon: +36(20)9622-144 fax:  email: 

Telefon: +36(20)599-7567 fax:  email: nagyde5519@gmail.com

Telefon: +36(30)9671030 fax: +36(85)313-539 email: jokemu@freemail.hu

Telefon: +36(30)386-7856 fax: 0 email: 

Telefon: +36(30)560-6877 fax:  email: 



488. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Neimajer Ferenc

Nemes József

Nieselberger Mátyás

Orbán  Imre

Õry József

Pados Zsolt

Pál  András

Pálfi József

Név

G/002561

G/000080

G/000948

G/000102

G/000675

G/003774

G/003330

G/000933

Igazolvány száma

2012.03.07.

2011.12.05.

2016.03.01.

2013.02.20.

2015.01.04.

2013.11.21.

2012.07.10.

2015.03.30.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembehelyezése,
javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ cseréje.

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Gilice u.1/a 

Értesítési cím: 8621 Zamárdi, Siófoki út 60 

Értesítési cím: 8710 Balatonszentgyörgy, Sport u.17. 

Telefon: +36(20)9616-448 fax: +36(82)431-090 email: 

Telefon: 06-30-9937299 fax: 0 email: 

Telefon: +36(20)941 7953 fax:  email: 



489. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Pánczél Attila

Papp György

Paréj István

Pete Lajos

Petõ Ernõ

Pintér József

Név

G/000932

G/000934

G/000923

G/003770

G/000965

G/000097

Igazolvány száma

2015.08.24.

2015.01.14.

2014.12.15.

2016.03.18.

2014.12.15.

2015.01.06.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 8600 Siófok, Frankel L. u.12. 

Értesítési cím: 8630 Balatonboglár, Wesselényi u.1/b. 

Értesítési cím: 8625 Szólád, Kossuth u.122. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Kazinczy Ferenc .u.34. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Kazinczy u.5. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Bláthy Ottó u.16. 

Telefon: +36(30)9392-468 fax:  email: 

Telefon: +36209245742 fax:  email: 

Telefon: +36(30)602-6070 fax:  email: 

Telefon: +36(30)2885-587 fax: +36(82)526-108 email: petelajos@gmail.com

Telefon: +36(30)264-7210 fax: +36(82)428213 email: 

Telefon: +36309294708 fax:  email: 



490. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Simon István

Sipos  György

Skrinyár János

Sóstai Csaba

Sóstai József

Stach László Károly

Szabó Gábor

Szabó László

Név

G/000297

G/000427

G/000962

G/003795

G/003298

G/001155

G/000702

G/003321

Igazolvány száma

2014.12.15.

2014.12.15.

2013.04.09.

2014.01.27.

2012.06.20.

2013.04.17.

2015.03.05.

2012.07.10.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Szigetvári út 14. 

Értesítési cím: 8700 Marcali, Liszt Ferenc u. 36. 

Értesítési cím: 8621 Zamárdi, Dobó I.u.5. 

Telefon: +36(30)6360510 fax: +36(82)430876 email: 

Telefon: +36(30)9279205 fax: +36(85) 510 082 email: 

Telefon: +36(20)951-6963 fax: +36(84)345-428 email: 



491. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Szabó Tibor

Szabó Zoltán

Székely Ferenc

Szentes Ferenc

Szilágyi Dénes

Takács Csaba Gellért

Takács József

Tálos Endre

Név

G/003352

G/002411

G/901263

G/000129

G/901269

G/002035

G/901277

G/000640

Igazolvány száma

2012.07.17.

2012.08.13.

2015.03.01.

2016.03.02.

2014.02.03.

2014.07.15.

2011.12.05.

2015.09.29.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, VIRÁG UTCA 13/A 

Értesítési cím: 8638 Balatonlelle, Tabán köz 24. 

Értesítési cím: 8700 Csömend, Jókai u. 45. 

Telefon: +36(30)902-9424 fax: +36(82)511-365 email: 

Telefon: +36(30)927-7038 fax:  email: szentes64@freemail.hu

Telefon: +36(20)9576-851 fax:  email: kistalas@hotmail.com



492. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Téglás Attila

Téglás Gábor

Tejfel Endre

Tóth  Árpád

Tóth Lajos

Tóth Tibor

Várai Balázs

Név

G/003322

G/003505

G/000927

G/000925

G/002322

G/901247

G/001413

Igazolvány száma

2015.04.22.

2016.03.18.

2016.03.02.

2015.02.15.

2011.06.08.

2015.03.01.

2011.08.06.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Rómahegyi utca 25/b. 

Értesítési cím: 8600 Siófok, Fõ u.21. 

Értesítési cím: 8638 Balatonlelle, Mátyás Kir. u.85. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Klapka u.16. 

Értesítési cím: 7435 Somogysárd, FÕ UTCA 56 

Telefon: +36(20)358 7938 fax:  email: atigaz@citromail.hu

Telefon: +36(20)9349783 fax: +36(84)310-453 email: somszer@t-online.hu

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: +36(20)935 8740 fax:  email: 

Telefon: +36(70)930-5537 fax:  email: tt15@citromail.hu



493. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye
Varasdi Ferenc

Varga János

Varga Zoltán

Vargovics Gábor

Viola József

Vízvári Aladár

Weiner György

Weisz János

Név

G/003341

G/004225

G/901242

G/004434

G/000406

G/003304

G/002642

G/000258

Igazolvány száma

2012.07.11.

2015.04.22.

2015.04.24.

2016.02.29.

2015.01.26.

2012.06.20.

2012.06.30.

2015.01.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Vöröstelek út 8. 

Értesítési cím: 7500 Nagyatád, Ciklámen u. 15. 

Értesítési cím: 7563 Somogyszob, Kossuth L. u. 13. 

Értesítési cím: 7400 Kaposvár, Nyár u. 98. 

Értesítési cím: 7275 Igal, Rét u. 20. 

Telefon: +36(30)683-6213 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9560-211 fax:  email: rovizo@t-online.hu

Telefon: +36(30)280-8555 fax:  email: gazkeszulekszerviz@freemail.hu

Telefon: +36(30) 946 0880 fax: +36(82) 422-083 email: 

Telefon: +36(20)9625070 fax: +36(82)372971 email: 



494. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Weisz József

Almássy István

Andrejkovics István

Árokszállási Ferenc

Bacsó Gyula

Bakay Zoltán

Bakos Attila

Baksa Gábor

Bakura László

Név

G/003914

G/001452

G/001121

G/001110

G/000172

G/003254

G/001671

G/001128

G/002502

Igazolvány száma

2014.09.22.

2012.12.18.

2016.03.18.

2011.12.01.

2012.01.02.

2012.04.23.

2013.04.18.

2015.01.18.

2011.12.21.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Fészek u.30. 

Telefon:  fax:  email: 



495. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Balázs László

Balogh Béla

Balogh Béla

Balogh István

Balogh István

Balogh Sándor

Bánszki András

Bánszki László

Bányai Béla

Név

G/901311

G/001152

G/002530

G/003598

G/901335

G/001707

G/001249

G/902766

G/001673

Igazolvány száma

2016.01.19.

2015.03.22.

2012.01.20.

2013.03.11.

2015.05.05.

2013.05.15.

2015.01.20.

2016.03.31.

2013.04.18.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4431 Sóstófürdõ, Vietorisz J. u. 5. 

Telefon: 42/ 401-300 fax:  email: 



496. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Baráth Zoltán

Barcsay Sándor

Bardi  István

Barkó László

Batizi Pócsi Tibor

Benke József

Benkõ Attila

Benkõ Zoltán Imre

Bényei Ede Tamás

Név

G/900665

G/002082

G/001608

G/901321

G/900892

G/902793

G/003080

G/901289

G/003481

Igazolvány száma

2015.04.27.

2014.08.27.

2013.02.22.

2015.07.05.

2015.04.22.

2015.03.31.

2011.11.28.

2013.01.26.

2012.10.17.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



497. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Béres József

Bócsi  József

Bocz Árpád

Bocz Gábor

Bocz Tamás

Bodnár Mihály

Bodó Gábor

Bóka Ferenc

Borbély István

Név

G/004441

G/002980

G/000177

G/003605

G/003154

G/003988

G/000078

G/001323

G/001672

Igazolvány száma

2016.03.24.

2011.08.07.

2015.01.19.

2013.03.18.

2012.01.11.

2014.12.10.

2012.03.26.

2012.05.27.

2013.04.16.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Északi krt 28 3/12 

Telefon: 20-5786081 fax:  email: 



498. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Boros János

Borsy Gábor

Bosák József

Both Ferenc

Bravics Endre

Csandli Kálmán

Cseh András

Csernyu Szabolcs

Cservenyák István

Név

G/001324

G/000680

G/002507

G/901315

G/003824

G/002794

G/900598

G/003611

G/902773

Igazolvány száma

2012.05.27.

2016.04.05.

2011.12.29.

2015.07.28.

2014.03.06.

2012.11.25.

2016.02.18.

2013.03.26.

2015.04.09.

Lejárat napja

 

X

 

 

X

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4481 Sóstóhegy, Aranykalász sor 10. 

Telefon:  fax:  email: 



499. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Csizmadia István

Csók István

Csomós Mihály

Csontos József

Czakó András

Czap Béla

Czidor Miklós

Czvik Róbert

Dagonya Zoltán

Név

G/001254

G/900594

G/901304

G/900603

G/901310

G/901325

G/900884

G/003214

G/001609

Igazolvány száma

2015.01.27.

2015.07.23.

2014.11.30.

2015.01.07.

2013.08.18.

2011.07.23.

2016.04.05.

2012.03.02.

2013.03.19.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



500. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dajka László

Dankó Tamás

Dankó Zoltán

Dankovics Attila

Demku Mihály

Dobos Csaba

Dobos Zoltán László

Dócs István

Dudás János

Név

G/902802

G/902748

G/001111

G/001322

G/001223

G/001461

G/900896

G/900613

G/902786

Igazolvány száma

2011.11.10.

2014.01.19.

2011.10.18.

2012.05.27.

2012.06.05.

2012.12.03.

2015.04.22.

2015.01.13.

2015.03.16.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4501 Kemecse, Árpád u. 17. 

Telefon:  fax:  email: 



501. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Dudás László

Dudás Mihály

Dudics László

Egri István

Faragó Pál

Farkas József

Farkas Miklós

Fekete Géza

Fekete István

Név

G/902760

G/002537

G/901318

G/000654

G/002122

G/902790

G/902747

G/001133

G/003017

Igazolvány száma

2015.01.19.

2012.01.25.

2015.05.28.

2012.03.21.

2014.10.03.

2015.03.16.

2015.01.18.

2016.03.17.

2011.09.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4600 Kisvárda, HALASSY GY. ÚT 33 

Telefon: 45-405437 fax:  email: 



502. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ferenczi János

Ferenczi Zoltán

File Gábor István

Fodor György

Fórizs István

Gánics János

Garancsi János Attila

Gáti Gyula

Gáti József

Név

G/902756

G/002512

G/001708

G/901300

G/902796

G/002117

G/003583

G/900893

G/902779

Igazolvány száma

2015.01.19.

2012.05.04.

2013.05.15.

2016.01.19.

2011.12.15.

2016.03.18.

2013.02.20.

2015.04.22.

2011.11.07.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.
-Gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia üzembehelyezése,
javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Kállói u.23. 

Telefon: 06-20-2949202 fax:  email: 



503. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Gurbán Ferenc

Gurbán Ferenc

Gyõri Zoltán

Gyureskó Károly

Gyüre András

Hajdu Mikós

Hajnal  Zoltán

Hajnal Imre

Hegedûs  István

Név

G/900886

G/002133

G/002713

G/001114

G/002514

G/900605

G/002486

G/001129

G/002123

Igazolvány száma

2016.02.16.

2014.10.03.

2012.10.03.

2015.01.19.

2014.06.17.

2015.01.08.

2013.12.05.

2015.12.19.

2014.10.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



504. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Hegedûs Barnabás

Hegedûs János

Hepp Zoltán

Hevesi Imre

Hornyák József

Horváth István Zsolt

Hudák János

Huray Gábor

Ignácz László

Név

G/001618

G/001610

G/003255

G/000961

G/001709

G/003189

G/901312

G/000678

G/002108

Igazolvány száma

2015.01.04.

2016.01.10.

2012.04.23.

2015.01.14.

2013.05.15.

2012.02.05.

2011.06.13.

2015.01.19.

2011.11.14.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



505. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Imre Zsolt

Iván Mihály

Iván Tibor Sándor

Jármy Kálmán

Jeszenszki József

Joó Pál

Juhász  Tibor

Juhász Sándor

Juhász Zsolt

Név

G/002329

G/001148

G/901301

G/902349

G/001320

G/902761

G/000105

G/001710

G/002079

Igazolvány száma

2011.06.18.

2015.02.05.

2015.11.17.

2015.02.23.

2012.05.27.

2015.04.02.

2011.12.14.

2013.05.15.

2014.08.27.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



506. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kádár Attila

Kállai Csaba

Kapási János

Karácsonyi Csaba

Katona Miklós

Kerekes Miklós

Kertész Sándor

Kertész Zoltán Dénes

Király Zsolt

Név

G/003195

G/003136

G/002124

G/003912

G/902746

G/902342

G/901341

G/002531

G/003890

Igazolvány száma

2012.02.08.

2012.01.02.

2014.12.15.

2014.09.17.

2015.04.01.

2015.04.19.

2011.09.18.

2012.02.23.

2014.07.29.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



507. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kiss Béla

Kiss Miklós

Kócsi Ferenc

Kolozsi  Gábor Tibor

Kósa Csaba

Koszta László

Koszta László

Kosztyu Barnabás

Kóti László

Név

G/000333

G/002533

G/001921

G/004416

G/001318

G/004041

G/002125

G/001139

G/004223

Igazolvány száma

2015.05.28.

2012.01.24.

2014.03.11.

2016.02.03.

2012.05.27.

2015.01.18.

2015.01.18.

2015.03.22.

2015.04.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J.t.4.V/41 

Telefon: 302541192 fax:  email: 



508. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kovács János

Kovács László

Kovács László

Kovács Zoltán

Körmendi Tibor

Krajcsovics Zoltán

Krajnyák László

Krajnyák László

Lekli Zoltán

Név

G/003174

G/003617

G/901297

G/002161

G/001151

G/001135

G/001562

G/003615

G/901340

Igazolvány száma

2012.01.25.

2013.03.31.

2015.04.15.

2014.10.29.

2015.01.19.

2015.01.19.

2013.03.26.

2013.03.26.

2011.05.31.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



509. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Lengyel János

Liba Sándor

Ligeti József Péter

Lipécz László

Lippai Mihály

Lippai Sándor

Lipták Ákos Gyula

Lipták Antal

Lovass István

Név

G/900612

G/000434

G/001145

G/902341

G/902752

G/000448

G/003799

G/902781

G/003554

Igazolvány száma

2015.02.02.

2016.02.15.

2015.01.19.

2014.10.20.

2015.01.19.

2015.01.19.

2014.02.09.

2014.07.21.

2013.02.04.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



510. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Madura Csaba

Madura János

Magna András

Majláth László

Markovics  Mihály

Márkus Sándor

Mátyás Attila

Megyesi Zoltán

Mendler György

Név

G/901286

G/901285

G/002515

G/002452

G/002148

G/902806

G/902804

G/001317

G/001425

Igazolvány száma

2015.01.21.

2015.01.22.

2012.01.05.

2011.10.13.

2014.12.19.

2015.11.30.

2016.01.05.

2012.05.27.

2015.02.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 4482 Kótaj, Arany János út 11. 

Telefon: 302406715 fax:  email: 



511. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mészáros Ferenc József

Miron János

Miterli János

Mokánszki László

Molnár László

Móré Sándor

Nagy István

Nagy István János

Nagy Lajos

Név

G/002059

G/003585

G/901319

G/003256

G/902791

G/001134

G/001132

G/003680

G/901332

Igazolvány száma

2014.07.28.

2013.02.25.

2016.01.10.

2012.04.23.

2015.03.26.

2015.01.20.

2015.07.28.

2013.06.24.

2014.01.24.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



512. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nagy László

Nagy Pál

Nagy Tibor Zoltán

Nagy Zoltán

Németh József

Novák Zsolt

Oláh Zoltán

Olajos Gábor

Olasz György

Név

G/002399

G/002264

G/002555

G/001117

G/001984

G/004379

G/002575

G/901313

G/901323

Igazolvány száma

2011.11.20.

2015.10.29.

2012.02.24.

2012.01.16.

2014.05.12.

2015.10.23.

2012.03.21.

2011.06.29.

2016.04.07.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



513. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Orosz Béla

Orosz Béla

Orosz Róbert

Orosz Zoltán

Orsolyák László

Palicz Gyula

Páll Ferenc

Páll Péter

Papp Ferenc

Név

G/000959

G/003141

G/003142

G/901283

G/002314

G/901303

G/001112

G/901339

G/001113

Igazolvány száma

2015.01.13.

2012.01.03.

2012.01.03.

2015.01.21.

2016.01.19.

2014.11.24.

2014.12.19.

2014.06.22.

2015.01.19.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.



514. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Papp István

Papp Miklós

Pásztor Zsolt

Pazinczár Gyula

Péter István

Pétervári  Csaba

Pintye Sándor

Pituk József

Pócsik János

Név

G/001711

G/902755

G/002534

G/902777

G/902344

G/002139

G/900888

G/002550

G/900882

Igazolvány száma

2013.05.15.

2015.12.01.

2012.01.24.

2011.06.16.

2014.09.30.

2014.10.08.

2016.04.05.

2012.02.15.

2015.04.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4821 Ópályi, Árpád u. 10. 

Telefon: 30-2493860 fax:  email: 



515. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Polyák  Elek  Miklós

Polyák János

Pongó Dániel

Pongó Miklós

Rák János

Rákóczi Ferenc

Roma Antal Tibor

Sántha Sándor

Sarkadi László

Név

G/000272

G/902768

G/001349

G/000470

G/001123

G/000085

G/003596

G/001142

G/003579

Igazolvány száma

2012.01.21.

2015.06.21.

2015.04.15.

2012.02.22.

2015.01.19.

2014.06.03.

2013.03.10.

2015.01.29.

2013.02.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



516. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Sebestyén Gábor Csaba

Sebestyén József

Sebõk András

Séra János

Simon Andor

Simon József

Siska András

Skórán János

Somogyi Ferenc

Név

G/901296

G/001605

G/001119

G/001674

G/902767

G/900889

G/902757

G/001315

G/001149

Igazolvány száma

2015.02.09.

2016.04.05.

2015.01.19.

2013.04.18.

2015.02.03.

2015.04.22.

2015.02.26.

2012.05.27.

2015.01.19.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Tiszafa u. 7. 

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Vitorlás u. 2. 

Telefon: 30-8521959 fax:  email: 

Telefon: 20-9830082



517. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Somogyi István

Sõrés Zoltán

Stekler István

Szabad László

Szabó András

Szabó Béla

Szabó Gusztáv István

Szabó Gyula

Szabó János

Név

G/001571

G/001314

G/902347

G/002862

G/001136

G/003908

G/001300

G/001313

G/003581

Igazolvány száma

2014.05.13.

2012.05.27.

2015.01.14.

2013.04.09.

2015.01.29.

2014.09.15.

2012.05.23.

2012.05.27.

2013.02.19.

Lejárat napja

X

 

X

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



518. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szabó József

Szakolczai Bertalan

Szász József

Szécsi Sándor

Széles  Zoltán

Szerényi László

Szikszai István

Szilágyi Géza

Szilva József

Név

G/002057

G/901293

G/901307

G/001130

G/002205

G/902339

G/000400

G/001966

G/900880

Igazolvány száma

2014.07.25.

2015.01.26.

2013.03.18.

2016.04.08.

2015.04.29.

2011.09.09.

2015.01.19.

2014.06.20.

2015.04.22.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



519. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szilvai Sándor

Szoboszlai Sándor

Szoboszlai Sándor

Szondi István

Szoták János

Szunyogh Zsolt

Szûcs László

Tábori  László

Takács Balázs

Név

G/001621

G/004440

G/003793

G/004306

G/002521

G/003216

G/902337

G/002073

G/901331

Igazolvány száma

2013.03.18.

2016.03.18.

2014.01.23.

2015.06.24.

2016.04.18.

2012.03.02.

2015.03.22.

2014.08.08.

2015.11.06.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 56. 

Értesítési cím: 4555 Levelek, Ifjuság u. 14 

Értesítési cím: 4524 Ajak, Kossuth u. 7. 

Telefon: 0642411316 fax:  email: 

Telefon: 06308945267 fax:  email: 

Telefon:  fax:  email: 



520. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Takács Imre

Tátrai György

Terbócs László

Tóbiás István

Toldi Miklós

Torkos Endre Zsolt

Torkos István

Torma István

Tóth Bertalan

Név

G/902771

G/001675

G/000681

G/001714

G/004443

G/002128

G/002129

G/900595

G/001428

Igazolvány száma

2016.02.18.

2013.04.18.

2015.01.19.

2013.05.15.

2016.03.29.

2014.12.18.

2014.12.15.

2015.01.07.

2012.10.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 1. 

Telefon: 209335936 fax:  email: 



521. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tóth Tibor Attila

Török Ferenc

Török György

Török Menyhért

Tuza Sándor

Vadász Miklós Lajos

Varga János

Varga Károly

Varga László

Név

G/003556

G/001143

G/001716

G/002130

G/001125

G/001141

G/901295

G/902340

G/002909

Igazolvány száma

2013.02.04.

2015.01.19.

2013.05.15.

2015.09.13.

2015.01.19.

2015.01.19.

2015.02.02.

2014.10.13.

2013.05.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



522. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Varjas Viktor

Vass Sándor

Vastag László

Végh Csaba Szilárd

Veres András

Vezse Ferenc

Virágh Tamás

Vonderkovics János

Vondorkovics János

Név

G/003609

G/001572

G/902754

G/004438

G/003158

G/902749

G/002536

G/004375

G/003907

Igazolvány száma

2016.03.22.

2014.01.02.

2015.02.02.

2016.03.17.

2017.03.10.

2015.01.19.

2012.01.25.

2011.09.30.

2014.09.14.

Lejárat napja

X

X

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



523. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Zlota István

Zolcsák Balázs

Zolcsák Károly

Zsenyei Zsolt

Ádány Sándor

Adorján Ferenc

Antal Lázár

Antal Márton

Név

G/002979

G/901334

G/902778

G/004380

G/002674

G/002255

G/000450

G/000530

Igazolvány száma

2011.07.28.

2015.02.10.

2015.03.02.

2015.10.26.

2012.11.15.

2012.03.31.

2015.01.01.

2015.01.01.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7150 Bonyhád, Táncsics Mihály u. 17. 

Értesítési cím: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 17. 

Telefon: +36(30)946-3229 fax: +36(74)451-864 tel. email: 

Telefon: +36304008527 fax:  email: 



524. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Appel  Péter

Barabás Zoltán

Barna Sándor

Beréti Béla

Bibor Jenõ

Biró Csaba

Bíró József

Bodri Tibor

Név

G/000110

G/000854

G/001733

G/902272

G/901358

G/901356

G/000853

G/000454

Igazolvány száma

2014.11.20.

2012.07.11.

2013.06.07.

2015.04.24.

2013.09.10.

2015.01.08.

2011.10.30.

2015.03.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, Rákóczi u. 110. 

Értesítési cím: 7090 Tamási, Rákóczi u. 64. 

Értesítési cím: 7150 Bonyhád, GÁRDONYI UTCA 10 

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Vitéz u. 1. 

Telefon: +36(30)3362500 fax: +36(74)461-820 email: 

Telefon: +36(30)969-1057 fax:  email: bereti60@freemail.hu

Telefon: +36(20)9369-325 fax:  email: 

Telefon: +36(20)982 3993 fax: +36(74)416 903 email: 



525. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Bójás  János

Bordás Dénes

Bögyös János

Csányi Károly

Csernik Zoltán

Csicskovics Attila

Csobor János

Csullag Dénes

Név

G/000254

G/001688

G/000596

G/000150

G/003649

G/003856

G/003897

G/901353

Igazolvány száma

2013.01.16.

2013.06.03.

2015.02.03.

2012.06.21.

2013.04.29.

2014.05.26.

2014.08.10.

2015.02.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Dr. Tóth L. u. 14. 

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 49. 

Telefon: +36(30)378 7736 fax:  email: 

Telefon: +36(20)468-1417 fax: +36(74)462-591 email: 



526. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Czétány László

Fauszt József

Fazekas Lajos

Fritz János

Füredi Ferenc

Gubatovics Gyula

Gyergyovits Fábián

Hajdú  István

Név

G/001909

G/001248

G/000266

G/901361

G/003600

G/002434

G/000677

G/002500

Igazolvány száma

2015.02.11.

2013.04.20.

2015.01.29.

2014.02.04.

2013.03.12.

2011.09.14.

2015.01.01.

2012.01.29.

Lejárat napja

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, Tóth Ede u.2. 

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Csopak u.11. 

Értesítési cím: 7030 Paks, Ady E. u. 43. 

Telefon: +36(20)936-3396 fax: +36(74)566-159 email: czetanyl@mvtherm.hu

Telefon: +36309579827 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9315754 fax: +36(75) 313-524 email: 



527. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Hajdu Zoltán

Haraszti István András

Hegedûs Zoltán

Herczig József

Heringes László

Hízó Gábor

Horváth Ferenc

Horváth József

Név

G/000541

G/000646

G/000574

G/000615

G/002427

G/003628

G/000849

G/001855

Igazolvány száma

2013.03.06.

2012.03.20.

2012.03.09.

2015.01.01.

2011.11.14.

2013.04.14.

2015.06.29.

2013.11.13.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7130 Tolna, Lotz Károly u. 16. 

Értesítési cím: 7039 Németkér, Zrinyi u.9. 

Telefon: +36(74) 440-352 fax:  email: 

Telefon: +36(20)943-0356 fax: +36(75)331-564 email: 



528. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Horváth József

Jákli Sándor

Jámbor Attila

Joó Gyula János

Jordáki Sándor

Karaszi István

Kárpáti József

Katona András

Név

G/000590

G/900056

G/001893

G/901359

G/000533

G/003541

G/003381

G/000576

Igazolvány száma

2015.02.02.

2015.07.08.

2014.01.20.

2012.06.21.

2015.07.29.

2013.01.17.

2012.08.08.

2013.02.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 116. 

Értesítési cím: 7020 Dunaföldvár, Sallai u. 1. 

Értesítési cím: 7172 Harc, Alkotmány u. 23. 

Telefon: +36(20)388-1240 fax:  email: 

Telefon: +36(20)941-0538 fax:  email: 

Telefon: +36(70)7711-858 fax: +36(74)437-137 email: sandorjordaki@t-online.hu



529. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Katz  Lajos

Kersák István

Keszei János

Kirch Ervin

Kismõdi Zoltán Béla

Kiss Ferenc

Kiss Imre

Név

G/000312

G/901363

G/002681

G/000180

G/001813

G/901619

G/000108

Igazolvány száma

2015.01.01.

2015.02.01.

2012.08.17.

2012.01.02.

2013.08.30.

2014.12.16.

2015.01.01.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 7133 Fadd, Béri B.Á. liget 3. 

Értesítési cím: 7090 Tamási, SZEMERE BERTALAN  UTCA 10 

Értesítési cím: 7026 Madocsa, Kossuth L. u. 55. 

Értesítési cím: 7090 Tamási, Tóvölgy u.4. 

Telefon: (30)9945-872 fax: Tel: (74)447-157 email: 

Telefon: +36304117747 fax:  email: 

Telefon: +36(20)223-4874 fax:  email: 

Telefon: +36(30)927-5547 fax: +36(74)570-233 email: info@kissepuletgepeszkft.hu



530. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Kiss Nándor

Kiss Zoltán

Kopecsni János

Kovács József

Kovalik Zsolt

Krepsz  József

Kréth Gábor

Kréth Lajos

Név

G/002877

G/003309

G/000179

G/002706

G/000151

G/000182

G/000639

G/000512

Igazolvány száma

2013.05.28.

2012.06.20.

2012.01.02.

2012.10.03.

2012.06.21.

2013.07.27.

2015.01.18.

2015.01.18.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Csapó Dániel u. 14. 

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Bródy S.u.36. 

Telefon: (30)9861-829 fax:  email: 

Telefon: +36(30)95595717 fax: +36(74)413-272 email: 



531. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Kuklis Miklós

Láng Gyula

Lelovics Tibor

Málinger István

Málovics György

Markóci István

Márton József

Név

G/002636

G/000143

G/000558

G/000298

G/000686

G/000662

G/901364

Igazolvány száma

2012.06.24.

2012.06.21.

2015.01.01.

2015.01.26.

2015.01.01.

2015.03.25.

2011.05.31.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7130 Tolna, Festetich u. 107. 

Értesítési cím: 7131 Mözs, Alkotmány út 16. 

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, Kölcsey u. 9. 

Értesítési cím: 7150 Bonyhád, Tamás Áron út 14. 

Telefon: (30)3486-431 fax: Tel: (74)443-765 email: 

Telefon: +36(74)443195 fax:  email: 

Telefon: (30) 936-0071 fax: (74) 465-033 email: 

Telefon: (20) 9646-634 fax:  email: 



532. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Márton Zoltán

Mátis Miklós László

Mérges László

Miklós Sándor

Molnár András

Molnár József

Molnár Zoltán

Név

G/901350

G/003738

G/003886

G/000614

G/902273

G/003383

G/001363

Igazolvány száma

2015.05.28.

2013.09.10.

2014.07.28.

2015.01.01.

2015.02.01.

2012.08.08.

2012.06.27.

Lejárat napja

 

 

X

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, III. utca 37. 

Értesítési cím: 7130 Tolna, Kodály Z. u. 4. 

Értesítési cím: 7355 Nagymányok, Petõfi S. u. 39. 

Telefon: +36(20)9363-701 fax: +36(74)464-171 email: martongepeszet@t-online.hu

Telefon: +36309595709 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9470 258 fax:  email: 



533. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Moskovicz Péter

Mráz Balázs

Mráz József

Müller József

Nagy József

Nagy József

Nepp György

Orbán János

Név

G/003329

G/004181

G/000848

G/000417

G/000846

G/002149

G/002040

G/002655

Igazolvány száma

2012.07.10.

2015.03.23.

2011.11.30.

2015.02.04.

2011.07.20.

2016.04.19.

2014.07.18.

2012.07.14.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7020 Dunaföldvár, Paksi út 75. 

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Alkotmány u. 13. 

Értesítési cím: 7135 Dunaszentgyörgy,  Ady E. u.  25. 

Telefon: +36(30)2260-470 fax: +36(75)343-307 email: 

Telefon: +36(20)9445819 fax:  email: 

Telefon: +36(20)9309224 fax:  email: 



534. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Pápai Attila

Papp Endre László

Pauli József

Pelcz Ádám

Pentz Gábor

Prantner Balázs

Pusztai Imre

Ranga Roland

Név

G/001486

G/003356

G/002652

G/002648

G/000520

G/002283

G/003671

G/901344

Igazolvány száma

2012.10.29.

2012.07.17.

2012.07.07.

2012.07.05.

2015.01.01.

2012.05.06.

2013.06.02.

2015.05.28.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 7130 Tolna, Madách u. 7. 

Értesítési cím: 7143 Õcsény, Radnóti u. 7. 

Telefon: (30)956-9165 fax: (74) 440 171 email: 

Telefon: (20)912-6614 fax: (74) 495-500 email: 



535. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Ringwald Ádám

Romsics László

Rózsa József

Schaller Gusztáv Gyula

Simon Lajos Zsolt

Sipos  Ferenc

Sipos Csaba

Somkert Ferenc

Név

G/003533

G/003074

G/000693

G/003258

G/901345

G/000273

G/003713

G/000497

Igazolvány száma

2013.01.07.

2011.11.20.

2015.01.01.

2012.04.23.

2015.04.07.

2015.01.01.

2013.07.31.

2012.04.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 12. 

Értesítési cím: 7184 Lengyel, Petõfi u. 29. 

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, KODÁLY UTCA 29 

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Kuruc u.19. 

Telefon: +36(30)625-5465 fax: 0 email: 

Telefon: +36(30)3367479 fax: +36(74)482-492 email: 

Telefon: +36(30)227-5936 fax: +36(74)468-652 email: postmaster@simonkft2.t-online.hu

Telefon: +36(20)9562580 fax:  email: 



536. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Süveges László

Szabó Attila János

Szabó Béla

Számel Sándor

Szász Gábor

Szászi János

Szekeres Gábor

Szepesi József

Név

G/003299

G/000843

G/003331

G/900120

G/000842

G/000153

G/002424

G/003274

Igazolvány száma

2012.06.20.

2015.07.29.

2012.07.10.

2014.01.18.

2011.11.17.

2012.06.21.

2011.09.06.

2012.06.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.42. 

Telefon: +36(30)9463-495 fax:  email: sz.attila.janos@gmail.com



537. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye
Takács Árpád

Takács Attila

Teszler István

Tóth  István

Tóth János

Tóth Károly

Tóth László

Név

G/902271

G/001815

G/000684

G/003144

G/000840

G/001307

G/001404

Igazolvány száma

2015.01.01.

2015.04.22.

2015.03.16.

2012.01.03.

2015.02.15.

2012.05.24.

2011.12.18.

Lejárat napja

X

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7187 Majos, I. u. 8. 

Értesítési cím: 7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 38. 

Értesítési cím: 7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 8. 

Értesítési cím: 7020 Dunaföldvár, Rákóczi  u. 12. 

Telefon: (30)959-5712 fax:  email: 

Telefon: +36(30)9734953 fax: +36(74)512-644 email: takacs.attula@t-online.hu

Telefon: +36(20) 947-8658 fax: +36(74) 478-658 email: 

Telefon: 75/ 343-875 fax:  email: 



538. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Tolna megye

Vas megye

Török Tamás Zoltán

Ulrik Ferenc

Unyi György Péter

Váradi Szabolcs

Várfõi Imre

Végh Csaba

Zag István

Zsinkó Ferenc

Név

G/002599

G/003664

G/001423

G/003471

G/002941

G/000477

G/003419

G/001734

Igazolvány száma

2012.08.07.

2013.05.21.

2012.10.18.

2012.10.01.

2011.06.29.

2015.01.01.

2012.08.29.

2013.06.07.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.
-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje és kötelezõ mûszaki biztonsági felülvizsgálata.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 7200 Dombóvár, Babits M.u.18 

Telefon: (30)560-9552 fax: (74)462-334 email: 



539. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Abért István

Albert György

Ambrus Zoltán

Asbóth Attila

Balogh Ferenc

Bazsika István Elemér

Benedek Gábor

Biró Zoltán János

Böröndi Károly

Név

G/902288

G/003945

G/901470

G/902307

G/002166

G/001632

G/003718

G/002672

G/003943

Igazolvány száma

2015.07.12.

2014.11.11.

2014.04.15.

2015.09.16.

2014.11.10.

2013.08.06.

2013.08.11.

2012.08.04.

2014.11.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 9725 Kõszegszerdahely, Alkotmány u. 13. 

Telefon: 94-360014 fax:  email: 



540. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Császnek Tibor

Cseke József

Cser Balázs

Csonka Gyula

Csuka Gábor

Dalos József

Darázs Sándor

Deé Zoltán István

Döbröntey István

Név

G/901384

G/901525

G/004409

G/902291

G/002766

G/902305

G/902296

G/002767

G/004107

Igazolvány száma

2015.06.08.

2015.01.11.

2016.01.27.

2015.01.15.

2012.11.07.

2013.06.24.

2011.09.25.

2012.11.07.

2015.02.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 9600 Sárvár, Bartók B. u. 3. 

Telefon: 30/9862536 fax:  email: 



541. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Esztergályos László

Fejes Tibor

Füle László Zsolt

Galambos Ernõ Gábor

Gángó István

Gombás József

Haider Balázs

Hajba Zoltán

Hersits László

Név

G/002769

G/901536

G/002708

G/002807

G/001328

G/901366

G/003946

G/002632

G/901388

Igazolvány száma

2012.11.07.

2011.05.25.

2012.11.12.

2012.12.14.

2012.05.28.

2014.12.18.

2014.11.11.

2012.08.29.

2011.09.04.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



542. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Horváth  Norbert  Tamás

Horváth Csaba

Horváth Ferenc

Horváth Imre

Horváth József

Horváth Károly

Horváth László

Horváth Szilárd

Horváth Tamás

Név

G/002170

G/003899

G/002814

G/902293

G/902180

G/901368

G/902298

G/003782

G/003669

Igazolvány száma

2011.05.31.

2014.08.11.

2012.12.19.

2011.05.31.

2011.08.22.

2015.03.22.

2015.02.26.

2013.12.17.

2013.05.30.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



543. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Horváth Zoltán

Horváth Zoltán

Iván Gábor

Jakab Balázs

Jámbor Attila

Joó Gábor

Joó Péter

Kanti József

Király Károly

Név

G/002171

G/001947

G/901369

G/002254

G/003306

G/001553

G/902316

G/901383

G/003354

Igazolvány száma

2014.11.10.

2014.04.03.

2015.02.26.

2015.03.30.

2012.06.20.

2011.12.11.

2015.04.21.

2014.12.30.

2012.07.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



544. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Kiss  István

Kiss Csaba

Kiss István

Kiss Szabolcs István

Klaffl Zoltán

Klement Gyula

Kocsis Ferenc

Kolonits Tamás

Kolozsvári József

Név

G/000089

G/002616

G/003944

G/003917

G/002776

G/902277

G/002818

G/003382

G/002777

Igazolvány száma

2011.12.07.

2012.05.27.

2014.11.11.

2014.10.14.

2012.11.07.

2014.12.09.

2012.12.19.

2012.08.08.

2012.11.07.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



545. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Kovács Ferenc

Kovács Flórián

Kovács Gyula János

Kovács Zoltán

Kurucz Attila

Laczi Ferenc

Lukács Zoltán

Márkus Imre

Mátyás Zoltán Antal

Név

G/901374

G/002778

G/901379

G/002574

G/902276

G/902285

G/004427

G/901370

G/002780

Igazolvány száma

2014.05.11.

2012.11.07.

2013.11.25.

2012.03.21.

2014.11.10.

2014.01.13.

2016.02.23.

2015.01.14.

2012.11.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

X

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Olimpia u. 23. 

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Váczi M. u. 42. 

Telefon: 30-9394507 fax:  email: 

Telefon: 30/5527427 fax:  email: 



546. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Mészáros Péter

Mohari Tibor János

Mórocz Gábor

Nagy Balázs Sándor

Neimajer Ferenc

Németh Lajos

Németh Miklós

Németh Roland

Nyul Tamás

Név

G/001950

G/003310

G/003267

G/902306

G/000492

G/901382

G/902289

G/900579

G/002782

Igazolvány száma

2014.04.03.

2012.06.20.

2012.05.18.

2011.11.10.

2015.01.04.

2014.12.30.

2015.01.14.

2015.06.09.

2012.11.07.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9623 Répceszentgyörgy, Veres Péter u. 4. 

Értesítési cím: 9737 Bük, Marx Károly u. 15. 

Telefon: 84/ 341-859 fax:  email: 

Telefon: 30/2449972 fax:  email: 



547. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Õri Roland Péter

Pados Ottó

Pál Sándor

Papp Attila

Papp Krisztián

Péntek László

Petrovics Ferenc

Plózer István

Póczek Sándor

Név

G/001854

G/902310

G/002463

G/003924

G/902312

G/003339

G/901376

G/003465

G/001938

Igazolvány száma

2013.11.13.

2014.03.22.

2012.11.03.

2014.10.30.

2015.06.24.

2012.07.11.

2011.06.23.

2012.09.21.

2014.05.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Bem J. u. 15. 

Telefon: 30/40003257 fax:  email: 



548. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Rácz Béla Miklós

Reiner János

Róka Ferenc

Róka Tamás

Sárai Péter

Schlögl József

Simon Zoltán

Soós Gábor

Szabó István

Név

G/002177

G/901367

G/901372

G/002620

G/001564

G/002641

G/002821

G/003833

G/004168

Igazolvány száma

2011.06.27.

2014.12.18.

2016.03.01.

2012.06.02.

2013.12.27.

2012.06.29.

2012.12.19.

2014.03.24.

2013.03.16.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím:  ,  

Telefon:  fax:  email: 



549. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Szakács István

Szívós Béla

Szõke Gábor

Szuák László

Takács László

Takács László

Takács Péter

Takács Róbert

Tamási István András

Név

G/901521

G/002688

G/901381

G/002826

G/002785

G/902290

G/003433

G/901387

G/001279

Igazolvány száma

2015.02.11.

2012.08.31.

2015.06.29.

2012.12.19.

2012.11.07.

2014.03.13.

2012.09.03.

2015.06.09.

2013.06.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Károlyi A. u. 4. 

Értesítési cím: 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u.133 

Telefon: 30/4371886 fax:  email: 

Telefon: 30/9575210 fax:  email: 



550. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye
Tápi János

Tollas György

Tóth Attila

Tóth Géza

Tóth József Ernõ

Tóth Kálmán

Tóth Tihamér

Tõke Imre

Török Zoltán

Név

G/901377

G/002827

G/902315

G/002786

G/001953

G/003303

G/901371

G/002684

G/003374

Igazolvány száma

2011.07.30.

2012.12.19.

2015.06.10.

2012.11.07.

2014.04.03.

2012.06.20.

2015.10.19.

2012.08.23.

2012.08.07.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím:  ,  

Értesítési cím: 9900 Körmend, Bástya út 12. 

Telefon: 0630-9564-150 fax:  email: 

Telefon: 30/ 9975-549 fax: 94/ 412-942 email: 



551. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Vas megye

Veszprém megye

Varga András

Vetõ Gábor

Vörös Gábor

Wittinger András

Zsoldos György

Abrincsák József

Andrási Gyula

Arnhoffer Károly

Árvai László

Név

G/004266

G/003887

G/002689

G/002462

G/902292

G/001387

G/000303

G/000516

G/003285

Igazolvány száma

2015.05.31.

2016.01.18.

2012.08.31.

2011.11.02.

2015.04.01.

2012.07.16.

2014.12.18.

2014.12.22.

2012.06.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

Értesítési cím: 9730 Kõszeg, Erdészház u. 11. 

Értesítési cím: 8175 Balatonfûzfõ, Nagy L. u. 15. 

Telefon: 06203943962 fax:  email: 

Telefon: 06309599903 fax: 0688/423278 email: 



552. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Bagi Zoltán

Bakonyvári István

Bakos István

Balogh  István

Balogh Ferenc

Baranyi Csaba János

Bárczy István

Barta László

Bartos József

Név

G/901423

G/901394

G/003781

G/000265

G/000918

G/003995

G/003286

G/000917

G/000565

Igazolvány száma

2011.07.11.

2015.04.15.

2013.12.16.

2014.12.18.

2015.05.19.

2014.12.16.

2012.06.19.

2015.03.22.

2015.01.14.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



553. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Báthory László

Baumann Imre

Beitl Tibor

Benis János

Berkes Ferenc

Berkes Zoltán

Bernáth Ervin

Bógor István

Bóza János

Név

G/901425

G/000218

G/000339

G/001700

G/000116

G/003733

G/000361

G/003287

G/001591

Igazolvány száma

2012.01.23.

2014.12.22.

2015.01.12.

2013.06.03.

2015.02.07.

2013.08.25.

2015.09.29.

2012.06.19.

2013.01.30.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



554. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Braun Béla

Brevics László

Brunner Ferenc

Buzás Zoltán

Bükki József

Csábi Róbert

Csatári János

Cseh József

Cséplõ Lajos

Név

G/901392

G/001703

G/000914

G/000264

G/003559

G/000166

G/000874

G/003333

G/000860

Igazolvány száma

2013.07.31.

2015.01.31.

2015.08.10.

2015.02.18.

2013.02.12.

2014.12.19.

2011.07.21.

2016.03.21.

2015.03.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos út 40/B. fszt/2. 

Telefon: 06304602637 fax:  email: csehjoker@citromail.hu



555. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Cser Zoltán

Csizmadia  László

Csizmadia József

Csordás Csaba

Csordás Zsolt

Debreczeni Jenõ

Dombai Ferenc

Dombóvári Mihály

Edvy Róbert

Név

G/003011

G/000199

G/002398

G/000388

G/003401

G/003677

G/000911

G/003288

G/000867

Igazolvány száma

2011.09.04.

2014.12.22.

2011.08.03.

2015.03.22.

2012.08.28.

2013.06.24.

2015.02.18.

2012.06.19.

2011.07.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



556. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Faa Imre

Fábián Attila

Fábián Gábor

Fabriczius Antal

Farkas Gábor

Fleischer Ferenc

Fogta Gábor

Földi László

Földing József

Név

G/002259

G/000910

G/901405

G/002114

G/000683

G/901398

G/004018

G/000875

G/000869

Igazolvány száma

2015.04.08.

2014.12.22.

2015.10.20.

2014.11.28.

2016.03.10.

2015.01.08.

2015.01.08.

2015.04.16.

2012.03.02.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8300 Tapolca, Kandó K. u.2/b 

Értesítési cím: 8230 Balatonfüred, Csók u. 1/B. 

Értesítési cím: 8457 Bakonypölöske, Petõfi S. u. 89. 

Telefon: 30/217-3491 fax: 87/510-113 email: 

Telefon: 30/639 6259 fax: 87/788 048 email: 

Telefon: 30/ 237-4337 fax: 88/ 268-021 email: 



557. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Fusz Róbert

Gáspár Gábor

Gazda Miklós

Gere Imre

Halasi Miklós Imre

Hanczvikkel  Csaba

Hári Attila

Harmath Gábor

Hasznos Ferenc

Név

G/002420

G/000206

G/001823

G/000559

G/003334

G/001830

G/001614

G/000314

G/000084

Igazolvány száma

2015.09.15.

2014.12.19.

2013.09.18.

2014.12.18.

2012.07.11.

2013.10.22.

2013.03.07.

2014.12.18.

2012.12.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8521 Nagyacsád,  Ifjuság u. 5. 

Telefon: 70/4527285 fax:  email: 



558. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Hauzer Zoltán

Havelda Károly

Hertelendy Attila

Horák Vince János

Horváth Alajos László

Horváth Ernõ István

Horváth József

Horváth Károly

Horváth László

Név

G/004295

G/003289

G/001549

G/000275

G/003880

G/002951

G/901417

G/000919

G/000568

Igazolvány száma

2015.06.16.

2012.06.19.

2013.12.06.

2012.01.22.

2014.07.07.

2011.07.06.

2015.02.17.

2015.04.30.

2014.12.18.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8500 Pápa, Fiumei u. 23. 

Telefon: 30/397-8402 fax:  email: 



559. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Huszár Csaba

Ihász Péter

Illés Jenõ

Jakab Gáspár

Jalkóczi Imre

Janzsó Attila

Jobbágy József

Kaczor Róbert

Kádár Ferenc

Név

G/003008

G/000567

G/901391

G/004185

G/003399

G/901400

G/003492

G/000908

G/000871

Igazolvány száma

2011.08.23.

2014.12.18.

2015.01.05.

2015.03.22.

2012.08.28.

2011.05.29.

2012.11.09.

2015.03.08.

2011.07.22.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8229 Csopak, Lõcedombi út 35. 

Telefon: 20/969 4696 fax:  email: 



560. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Kalmár Miklós

Kapcsándi Sándor László

Karafiát Mihály

Kenyeres József

Kerekes Imre Henrik

Kerékgyártó Bálint

Kerékgyártó Zoltán

Kiss Sándor

Koltai István

Név

G/001724

G/000870

G/901426

G/000426

G/003695

G/000884

G/003316

G/003307

G/003879

Igazolvány száma

2013.05.27.

2013.12.18.

2015.01.25.

2015.01.12.

2013.07.14.

2015.12.15.

2012.06.25.

2012.06.20.

2014.07.07.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.



561. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Komáromi Béla

Komora  Balázs Antal

Kopeller Ferenc

Kordik Csaba

Kovács Gábor

Kovács István

Kovács István

Kovács István

Kozma Sándor

Név

G/000881

G/000173

G/004269

G/000240

G/002401

G/003290

G/002183

G/003291

G/000352

Igazolvány száma

2011.06.09.

2015.03.10.

2015.06.01.

2015.02.18.

2011.09.25.

2012.06.19.

2014.11.18.

2012.06.19.

2015.04.16.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8200 Veszprém, Hajlat u. 41/B 

Telefon: 30/946 1358 fax: 88/421 672 email: 



562. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Kövécs Gábor

Kristály János

Lampert Miklós

Lefler László

Lengyel János

Lents István

Lohn Ferenc

Lõrincz Zoltán

Magvasi Attila

Név

G/000877

G/003452

G/000872

G/004066

G/003012

G/000904

G/000878

G/000903

G/001775

Igazolvány száma

2011.08.10.

2012.09.13.

2011.07.22.

2015.01.26.

2011.09.04.

2015.01.12.

2016.03.18.

2015.06.25.

2013.07.23.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8443 Bánd, Petõfi Sándor u. 99. 

Telefon: 20/9227-115 fax:  email: 



563. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Magyar István

Majkó Zoltán

Major László Gyula

Makkos Tamás

Máll László

Máté László

Mátyás  László

Mayer Ákos Károly

Mayer Károly

Név

G/000239

G/000499

G/000168

G/003292

G/901415

G/000879

G/000295

G/004408

G/901412

Igazolvány száma

2014.12.19.

2015.01.08.

2015.01.06.

2012.06.19.

2011.08.24.

2013.01.04.

2015.01.27.

2016.01.13.

2015.01.22.

Lejárat napja

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása,
üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8161 Õsi, Ladányi út 8. 

Értesítési cím: 8200 Veszprém, Damjanich 2/A. 

Értesítési cím: 8246 Tótvázsony, Malom u. 9. 

Értesítési cím: 8246 Tótvázsony, NAGYMEZÕ UTCA 20. 

Telefon: 06/30-4447330 fax:  email: 

Telefon: 06304571367 fax: 0688423278 email: 

Telefon: 70/338 7704 fax: 88/506-731 email: 

Telefon: 70-389 7272 fax: 88-506 731 email: 



564. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Meiczinger László

Mészáros Béla

Mészáros Zsolt Géza

Mihók László

Mogyorósi István

Molnár Tibor

Molnár Zoltán

Molnár Zoltán

Mórocz Gyula

Név

G/003336

G/901424

G/002714

G/003317

G/003293

G/003347

G/003790

G/002953

G/000236

Igazolvány száma

2012.07.11.

2015.07.14.

2012.11.14.

2012.06.25.

2012.06.19.

2016.03.24.

2014.01.09.

2011.07.06.

2015.02.05.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8192 Hajmáskér, Rákóczi u. 2/A. 

Telefon: 06203883605 fax:  email: mtitye@citromail.hu



565. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Németh István

Németh Kálmán

Németh László

Németh Tamás Sándor

Nyári Lajos

Osváth István

Pados Ferenc

Pápai József

Pauer Imre

Név

G/000208

G/000876

G/001742

G/003517

G/003703

G/000271

G/901427

G/004017

G/000386

Igazolvány száma

2015.01.27.

2015.09.02.

2013.06.19.

2012.12.13.

2013.07.15.

2015.01.06.

2013.05.19.

2015.01.05.

2015.01.28.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, felülvizsgálata,
biztonsági elõírást érintõ leszerelése, gázfogyasztó készülék le- és felszerelése,
üzembehelyezése, javítása, karbantartása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



566. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Pavlényi János

Pimper Zoltán

Pintér László

Pölczmann István Attila

Sáringer Lajos

Sass Péter

Sasvári Ferenc

Schik György

Schmutz István

Név

G/000883

G/901402

G/000289

G/000120

G/001310

G/003340

G/000384

G/003720

G/002430

Igazolvány száma

2015.04.30.

2015.02.26.

2015.02.01.

2014.12.23.

2015.04.16.

2016.04.06.

2015.03.08.

2013.08.13.

2012.03.14.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8441 Márkó, Mesteri út 7. 

Értesítési cím: 8200 Veszprém, Sáfrány u.19. 

Értesítési cím: 8447 Ajkarendek, Rendeki u.12. 

Telefon: 30/2270-745 fax:  email: 

Telefon: 20/989-0473 fax:  email: 

Telefon: 06/30/9573861 fax:  email: 



567. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Schnellbach László

Somogyi Zoltán

Sörény  Ernõ

Stal Károly

Szabó András

Szabó Attila

Szabó Béla

Szabó Dezsõ

Szabó Gábor

Név

G/901396

G/000411

G/000123

G/000706

G/001772

G/901408

G/901404

G/000894

G/000130

Igazolvány száma

2015.01.18.

2015.02.02.

2015.01.05.

2015.01.06.

2013.12.17.

2015.01.22.

2015.02.18.

2012.05.22.

2014.12.15.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8200 Veszprém, Kistelek u. 11. 

Telefon: 20/3283-580 fax:  email: 



568. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Szabó Gábor

Szabó Jenõ

Szabó László

Szakács Pál Ferenc

Szalai Endre

Szalóky  Csaba

Szijártó  Jenõ

Szollár Zsolt

Szunyog Sándor

Név

G/000391

G/000467

G/002885

G/003182

G/000543

G/000402

G/000082

G/000861

G/003294

Igazolvány száma

2013.02.11.

2015.01.28.

2014.03.20.

2012.01.31.

2015.02.01.

2015.02.17.

2014.12.15.

2014.12.14.

2012.06.19.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8200 Veszprém, Nyárfa u.16. 

Értesítési cím: 8300 Tapolca, Honvéd u. 32 

Telefon: 88/423-677 fax: 88/423-278 email: 

Telefon: 30-9695426 fax:  email: szollarzso@t-online.hu



569. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Taferner János

Tajti Tibor

Takács László

Tarjányi István

Tarman Tamás

Tátrai Sándor

Torbó  Attila  Csaba

Tóth József

Tóth Lajos

Név

G/000892

G/001892

G/901422

G/003372

G/003302

G/000517

G/000114

G/000866

G/002946

Igazolvány száma

2014.07.25.

2014.05.20.

2014.11.22.

2012.08.07.

2012.06.20.

2014.12.15.

2015.02.17.

2011.08.23.

2011.07.03.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.



570. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye
Tóth Tamás

Tótik Sándor

Turi Ákos

Vajcs József

Vajda László

Váradi Zoltán

Varga József

Varga Kálmán

Vass Mihály

Név

G/901397

G/002242

G/002905

G/000219

G/000162

G/000880

G/001822

G/000617

G/000886

Igazolvány száma

2012.07.16.

2013.03.09.

2014.05.03.

2014.12.18.

2011.12.21.

2015.06.30.

2013.09.25.

2015.05.25.

2015.03.08.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8412 Gyulafirátót, Pásztor u.13. 

Értesítési cím: 8109 Tés, Táncsics u. 5. 

Telefon: 30/9396 714 fax:  email: info@magictherm.hu

Telefon: 30/240-2990 fax:  email: 



571. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Veszprém megye

Zala megye

Velegi Csaba

Verrasztó István

Zengõ Gábor

Andor  Gábor

Badics Attila

Baki József

Balázs Miklós

Balogh Lajos

Balogh Miklós

Név

G/000863

G/002954

G/003295

G/001996

G/902318

G/902332

G/901434

G/000331

G/901439

Igazolvány száma

2011.12.21.

2011.07.06.

2012.06.19.

2015.07.06.

2015.02.22.

2014.11.22.

2015.03.22.

2015.05.13.

2015.01.06.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8790 Zalaszentgrót, Katalin lktp 3. III/14. 

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 30/a. 

Telefon: 30/9298954 fax:  email: 

Telefon: 30/3639474 fax: 92 327035 email: 



572. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Bandl András

Bánfai Balázs

Bangó György

Baticz  Zoltán

Beczõk István

Belsõ Arnold

Bencsik Imre

Berta József

Bokán Imre

Név

G/004308

G/901469

G/901471

G/002441

G/003632

G/901457

G/004309

G/901441

G/003230

Igazolvány száma

2013.06.24.

2012.02.19.

2015.04.25.

2012.09.28.

2013.04.16.

2013.03.31.

2013.06.24.

2015.03.22.

2012.03.26.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Perczel M. u. 17. 

Telefon: 30/9012-308 fax:  email: 



573. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Boncz Tamás

Bontó János

Bónyai Árpád

Borbás László

Böröcz József

Bujtor Ferenc

Bukovics Ferenc

Butyka Ferenc

Cajnkó Alfréd

Név

G/002925

G/901481

G/902333

G/000357

G/001021

G/902325

G/901454

G/001108

G/000707

Igazolvány száma

2011.06.15.

2015.02.24.

2015.01.10.

2015.03.03.

2014.12.31.

2011.07.13.

2013.02.10.

2015.07.12.

2011.12.31.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8372 Cserszegtomaj, Kossuth L. köz 6. 

Telefon:  fax:  email: 



574. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Cajnkó Alfréd

Csécs Imre

Csete Roland

Csitneki András

Csóka Csaba Károly

Czigány Zoltán

Czimondor András

Darabos Balázs

Erõs Ferenc

Név

G/002758

G/000287

G/002840

G/001017

G/901445

G/001098

G/000556

G/002246

G/000493

Igazolvány száma

2012.11.26.

2015.02.01.

2014.01.21.

2015.02.02.

2015.04.04.

2014.12.31.

2014.11.02.

2012.03.19.

2015.02.08.

Lejárat napja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8316 Várvölgy, Mátyás kir. u. 11. 

Telefon: 30/2113432 fax:  email: 



575. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Fábián József

Farkas Gyula

Farkas István

Farkas Sándor

Fazekas Sándor Csaba

Fehér Péter

Fullér László

Gál János

Gáspár László János

Név

G/000689

G/002277

G/004428

G/001774

G/002504

G/003948

G/902319

G/001743

G/003227

Igazolvány száma

2015.01.01.

2012.04.16.

2016.02.24.

2013.07.23.

2012.12.22.

2014.11.13.

2015.03.10.

2013.06.20.

2012.03.20.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Besenyõ u. 57. 

Telefon: 30/3484704 fax:  email: 



576. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Gerencsér Attila

Gorza Norbert

Görög József

Gyarmati Attila

Gyarmati Miklós

Gyémánt Mihály

Gyenese Endre

Gyutai Imre

Hada József

Név

G/002490

G/003691

G/001041

G/001033

G/901487

G/004299

G/901451

G/901479

G/003326

Igazolvány száma

2012.12.03.

2013.07.10.

2015.09.22.

2015.01.14.

2015.02.18.

2013.06.21.

2012.02.28.

2011.06.23.

2012.07.10.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8790 Zalaszentgrót, Eötvös u.12 II.19. 

Értesítési cím: 8995 Keménfa, Petõfi S. u. 7. 

Telefon: 30/9794-101 fax:  email: 

Telefon: 30/3953665 fax:  email: 



577. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Hajdú Antal

Hámory Zoltán

Heigli Kálmán

Henczi Antal

Horváth Árpád

Horváth József Szilveszter

Horváth László

Horváth László

Horváth László

Név

G/001095

G/004205

G/901473

G/001005

G/001018

G/001093

G/901556

G/001030

G/902331

Igazolvány száma

2015.01.01.

2015.04.09.

2015.04.25.

2015.01.07.

2015.02.10.

2015.01.29.

2013.08.08.

2011.06.22.

2011.07.17.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8360 Keszthely, Goldmark K. u. 10. 



578. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Horváth Ottó

Horváth Vendel

Husz László

Igazi Károly

Illés Péter

Kalamász György

Kálmán Imre

Kalu János

Kapuvári Gyula

Név

G/000403

G/001276

G/901484

G/902329

G/001019

G/001029

G/901476

G/003955

G/001092

Igazolvány száma

2015.02.10.

2012.05.09.

2013.05.12.

2011.08.10.

2014.12.31.

2012.03.14.

2015.05.03.

2014.11.23.

2015.01.31.

Lejárat napja

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8981 Gellénháza, Új u. 13. 

Telefon: 20/9807947 fax:  email: 



579. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Kása Ferenc

Kemendy Csaba János

Kéri Ádám

Khern Károly

Kiss József

Kiss József

Kistüttõsi László

Klippel Vilmos

Kocsis István

Név

G/002256

G/002244

G/003753

G/000482

G/000570

G/002625

G/001003

G/901465

G/003694

Igazolvány száma

2012.04.06.

2012.03.11.

2013.10.10.

2014.12.31.

2011.12.31.

2012.06.08.

2015.03.29.

2015.11.26.

2013.07.11.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítése, biztonsági elõírást
érintõ le- és felszerelése, gázfogyasztó készülék és gázfelhasználó technológia
üzembehelyezése, javítása, karbantartása és biztonsági elõírást nem érintõ
cseréje.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

Értesítési cím: 8761 Pacsa, Deák F. u.6. 

Értesítési cím: 7044 Nagydorog, KOSSUTH L ÚT 47/A 

Telefon: 30/9466744 fax: 92/368-064 email: 

Telefon: +36(30)4115-064 fax: +36(75)332-627 email: 



580. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Kogulpauer György

Koltai András

Komáromi István

Komlódi Gyula

Kondákor László

Koráth Sándor

Korcsmár Károly

Koronicz Sándor

Kosaras István

Név

G/003953

G/901472

G/902327

G/003438

G/001026

G/901477

G/001797

G/000997

G/901443

Igazolvány száma

2014.11.18.

2015.04.25.

2011.07.28.

2012.09.05.

2013.02.25.

2015.05.03.

2013.08.15.

2015.04.08.

2015.01.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 26. 

Telefon: 30/9475623 fax:  email: 



581. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Kósi Ferenc

Koszorú Gábor

Kovács Antal

Kovács Attila

Kovács János

Kovács Sándor

Kovács Tibor

Kovács Zsolt András

Kreizler János

Név

G/001001

G/000995

G/001783

G/001027

G/001036

G/001020

G/003250

G/003855

G/901483

Igazolvány száma

2015.01.22.

2015.01.19.

2013.07.31.

2015.04.21.

2013.06.03.

2014.10.22.

2012.04.16.

2014.05.26.

2015.02.24.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8380 Hévíz, Veres P. u.17. 

Értesítési cím: 8991 Teskánd, Május 1. u. 61. 

Telefon:  fax:  email: 

Telefon: 30/3422303 fax:  email: 



582. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Kulman Tibor

Kuzma  Gábor

Lengyel József

Lukács Ferenc

Lukács Nándor

Lukács Zoltán

Magyar Imre Jenõ

Magyar Szabolcs

Magyar Zsolt

Név

G/902334

G/001794

G/901475

G/901438

G/003423

G/901440

G/000566

G/902321

G/004200

Igazolvány száma

2012.02.16.

2013.08.05.

2015.04.25.

2015.01.06.

2012.08.30.

2015.01.15.

2014.12.31.

2011.06.22.

2014.04.01.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



583. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Markal Jenõ

Martinecz Zsolt László

Márton Gusztáv

Matisz  Norbert

Mentes Imre

Mihály Krisztián

Molnár József

Mózer József

Nagy László Zsolt

Név

G/001940

G/002645

G/901480

G/901447

G/001091

G/002838

G/003893

G/000581

G/901466

Igazolvány száma

2014.04.01.

2012.07.04.

2015.05.16.

2014.12.19.

2015.03.16.

2013.02.27.

2014.08.03.

2014.12.31.

2015.01.13.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8960 Lenti, Arany J. u.39. 

Telefon: 30/4873196 fax:  email: 



584. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Németh  Balázs

Németh Csaba

Németh György

Németh Imre Zoltán

Németh János

Németh László

Németh Norbert

Pál Balázs

Palkovics László

Név

G/001957

G/003175

G/000616

G/003687

G/003739

G/003204

G/003241

G/003462

G/901482

Igazolvány száma

2015.04.22.

2012.01.25.

2015.02.18.

2013.07.09.

2013.09.16.

2012.02.15.

2012.04.10.

2012.09.19.

2011.05.17.

Lejárat napja

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8866 Becsehely, Szabadság  u.  23. 

Telefon: 30/2408176 fax:  email: 



585. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Pánczél Lajos

Pataki Miklós

Pécsi Ernõ

Pénzes Zoltán

Perendy Tamás

Perger László

Pesti Gyõzõ

Peszleg József

Péter Tamás

Név

G/001022

G/001025

G/901444

G/901488

G/901485

G/000994

G/002607

G/001090

G/001969

Igazolvány száma

2014.12.27.

2015.01.28.

2015.01.19.

2011.06.13.

2011.07.10.

2015.02.10.

2013.04.02.

2014.12.31.

2014.07.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8796 Türje, Széchenyi u.37. 



586. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Petrás István

Petrovácz Tamás

Pilise Béla

Polgár Lajos

Porédos Sándor

Prajda Károly

Rajna Tibor

Rezes Zoltán

Rezsek István Gábor

Név

G/000429

G/003688

G/001606

G/001000

G/000993

G/001103

G/001100

G/901450

G/002894

Igazolvány száma

2015.01.08.

2013.07.09.

2014.02.20.

2015.01.08.

2015.01.09.

2011.06.27.

2014.12.31.

2015.02.10.

2013.03.31.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Telefon: 30/2166280 fax:  email: 



587. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Róbert Zoltán

Rodek István

Sabján Péter

Salamon József

Salamon Tamás

Sebestyén László

Semetke József

Sifter János

Simon Béla

Név

G/003311

G/003751

G/004402

G/001015

G/902323

G/003243

G/001039

G/001038

G/902330

Igazolvány száma

2012.06.20.

2013.10.10.

2015.12.17.

2015.01.01.

2015.07.12.

2012.04.10.

2013.09.01.

2015.03.24.

2011.08.19.

Lejárat napja

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8761 Pacsa, Csány L. u. 7. 

Értesítési cím: 8911 Nagykutas, Fõ u.59. 

Telefon: 20/2540-659 fax:  email: 



588. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Simon Péter

Somogyi Tamás

Soós György

Srágli István János

Szabó József Tibor

Szabó Zsolt

Szalai Zsolt

Szécsényi Lajos Károly

Székely András Ottó

Név

G/003804

G/003400

G/004078

G/001008

G/001034

G/001009

G/000315

G/003494

G/000466

Igazolvány száma

2014.02.17.

2012.08.28.

2015.02.09.

2014.12.31.

2015.01.13.

2015.01.27.

2012.03.07.

2012.11.09.

2015.02.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása



589. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Szekeres László

Szentes Szabolcs

Szilágyi Mihály

Sziva Lajos

Szoldatics József

Takács  László

Takács András

Takács Ferenc

Takács Gábor

Név

G/001096

G/004307

G/902328

G/001099

G/001106

G/000257

G/002712

G/901486

G/002842

Igazolvány száma

2015.01.01.

2013.06.24.

2011.08.06.

2014.12.31.

2011.07.12.

2014.12.31.

2012.09.27.

2012.02.28.

2013.01.25.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.



590. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Takács Géza

Takács Imre

Takács István

Takács Pál Ferenc

Talabér István

Tálosi László

Tokorcsi László

Torma István

Tóth  István  Ferenc

Név

G/004447

G/901492

G/001081

G/003653

G/003954

G/001107

G/001357

G/901437

G/901489

Igazolvány száma

2016.04.04.

2012.04.11.

2013.03.11.

2013.05.06.

2014.11.18.

2015.07.12.

2015.01.28.

2015.05.04.

2011.10.11.

Lejárat napja

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Domb u. 1. 

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Zengõ u. 8. 

Telefon: 30/9933620 fax:  email: 

Telefon: 30/5269163 fax:  email: 



591. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Tóth András

Tóth Gyula

Tóth Gyula

Tóth Károly

Tóth Zsolt

Ugróczi György

Ujj Lajos

Uracs Zoltán

Vajda Csaba

Név

G/901491

G/001104

G/001079

G/002084

G/902335

G/001917

G/001023

G/000075

G/004410

Igazolvány száma

2012.02.21.

2015.01.08.

2014.12.31.

2015.06.01.

2015.02.11.

2014.05.04.

2015.04.09.

2014.12.31.

2016.01.27.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Nyerges út 52. 

Értesítési cím: 8977 Resznek, Kossuth u. 60. 

Értesítési cím: 8900 Zalaegerszeg, Baross G. u.23. 

Értesítési cím:  ,  

Telefon: 06-30/2160-685 fax:  email: 

Telefon: 30/9292-607 fax:  email: 

Telefon: 30/9773498 fax:  email: 



592. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Varga András

Varga Antal

Varga János

Varga László

Vass Tamás

Vécsey Lajos Vilmos

Vendég Ferenc

Vincze Gábor

Völgyi József

Név

G/901431

G/001086

G/000583

G/901478

G/001773

G/003752

G/001006

G/003754

G/001040

Igazolvány száma

2013.05.20.

2014.12.31.

2015.01.28.

2015.05.03.

2013.08.06.

2013.10.10.

2015.04.09.

2013.10.10.

2015.05.19.

Lejárat napja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

-Fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar
elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása

Értesítési cím: 8947 Zalatárnok, Kossuth u. 25. 

Értesítési cím: 8862 Semjénháza, Ady E. u.67. 

Telefon: 20/5704871 fax:  email: 

Telefon: 30-3485073 fax:  email: 



593. oldal

Gázszerelõk jegyzéke
2011.04.27.

Zala megye
Vörös János

Vörös József

Zámbor István

Ziegler Zsolt

Név

G/002621

G/001007

G/001083

G/002442

Igazolvány száma

2012.06.06.

2015.01.11.

2014.12.31.

2012.09.28.

Lejárat napja

 

X

 

 

Felülvizsgálati
jogosultság (X)

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

Végezhetõ tevékenységek:

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.
-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti
mûszaki biztonsági felülvizsgálata.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.

-Csatlakozóvezeték és fogyasztói berendezés létesítése, üzembe helyezése,
karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása.


