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Kérem, hogy............................................................................................................................... szakmában /OKJ száma is/
mestervizsgára bocsátani szíveskedjenek.
Név: . ...........................................................................................................................................................................................
Lakcím:

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

Telefon:

/-

mobil:

/-

Fülöp Attila - Telefon: 72/507-106 - Fax: 72/507-152 - E-mail: mesterkepzes@pbkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. - 7602 Pécs 2, Pf.: 109

E-mail:..........................................................................................
Anyja neve:...................................................................................
Születési hely, idő:.............................................................................................................

  

Munkahely neve: ........................................................................................................................................................................
Munkahely cím:
Telefon:

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

/-

mobil:

/-

E-mail:..........................................................................................
Foglalkozása:................................................................................
Iskolai végzettség:........................................................................
Melyik kamara tagja?
......................................................................................................

Tagság kelte:

  

Figyelem! A szakmai végzettséget és a szakmai gyakorlatban eltöltött időt bizonyítványokkal és dokumentumokkal – a jelentkezési laphoz mellékelve
– igazolni kell! Azokat az adatokat, melyek nincsenek dokumentumokkal alátámasztva, a jelentkezéskor nem lehet figyelembe venni, s a jelentkezés
elutasítását vonhatja maga után!
Nyilatkozat:
1.

Tudomásul veszem, hogy a tévesen megadott adatok a vizsgára bocsátás visszavonását, adott esetben a mestervizsga bizonyítvány visszavonását is maga
után vonja.

2.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a közölt adataimat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára a gazdaságszervező, közgazdasági elemző (statisztikai)
munkájához – továbbítsák.

3.

A jelentkezési laphoz mellékelt tájékoztató útmutatásokat tudomásul veszem.

4.

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés valamennyi vizsgarészre érvényes, s ezért a mestervizsga teljes vizsgadíját felszámítják. (A vizsgadíj nem tartalmazza az esetleg felmerülő anyagköltséget és műhelyhasználati díjat.)

Kelt:................................................. ,
hely

  
év

hónap

nap

.................................................................
mestervizsgára jelentkező
Mestervizsgára bocsátjuk:............................................................
mestervizsga-bizottság elnöke
A jelentkezés laphoz csatolandó dokumentumok listáját a negyedik oldalon találja!
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Adatok a vizsgára bocsátás feltételeiről
Szakirányú szakmunkásvizsga megnevezése és száma:



Szakmunkásvizsga neve:..........................................................................................................
Keltezésének időpontja:

  

Keltezésének időpontja:
Fülöp Attila - Telefon: 72/507-106 - Fax: 72/507-152 - E-mail: mesterkepzes@pbkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. - 7602 Pécs 2, Pf.: 109

Magasabb színtű szakirányú képesítés megnevezése:................................................................................................................

  

Egyéb szakmai képesítő vizsga
Egyéb szakmai képesítő vizsga megnevezése:............................................................................................................................
Egyéb szakmai képesítő vizsga kelte:

  

Szakirányú szakmai gyakorlat:
a.) Alkalmazottként:
Munkaadó

Tevékenység
megnevezése

Foglalkoztatási idő
-tól -ig

Foglalkoztatási idő

  
  
  
  
  
  

év hónap
év hónap
év hónapv

b.) Vállalkozóként: (Csak akkor kell kitölteni, ha a jelölt vállalkozó)
Szakma megnevezése

Vállalkozói igazolvány
száma

Cégbejegyzési szám

Vállalkozásban eltöltött
idő összesen

--

év hónap

Sikeresen letett korábbi mestervizsga:
1.szakma:.......................................................................................................... Időpontja:

  

Mesterlevél kiállítója:..................................................................................................................................................................
2.szakma:.......................................................................................................... Időpontja:

  

Mesterlevél kiállítója: .................................................................................................................................................................
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Adatok a mestervizsgára felkészítő tanfolyam(ok) látogatásáról
(A kamara tölti ki!)
A tanfolyam neve

A tanfolyamot szervező intézmény
neve, címe, telefonszáma

A tanfolyam időtartama
-tól -ig

  

  
Fülöp Attila - Telefon: 72/507-106 - Fax: 72/507-152 - E-mail: mesterkepzes@pbkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. - 7602 Pécs 2, Pf.: 109

  

  
  
  
  
  
Egyéb közlemények
(Különösen a mestervizsgára bocsátás kivételes, méltányos eseteinek indoklása!)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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FONTOS!
A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉSHEZ
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
Hiteles másolatban:

2. Adott esetben: eredményesen letett szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyítvány/oklevél, illetve egyéb beszámítható vizsgák bizonyítványai.
Fülöp Attila - Telefon: 72/507-106 - Fax: 72/507-152 - E-mail: mesterkepzes@pbkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. - 7602 Pécs 2, Pf.: 109

1. Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesítést igazoló bizonyítvány.

3. Adott esetben: 1996-tól letett mestervizsgát igazoló bizonyítvány vagy egyes mestervizsga-részek letételét igazoló
bizonyítvány(ok).
4. Vállalkozói igazolvány.
5. A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.
A bizonyítványokkal és igazolásokkal nem megfelelően ellátott jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. A hiányzó dokumentumok pótlását szolgáló ügyintézésre a kamara külön kezelési költséget számíthat fel.
Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által, az eredetiről készített és aláírásával, kamarai pecséttel ellátott
fénymásolat is.

