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1.sz. dokumentum, A komponens

Jelentkezési, támogatás-igénylő és bírálati lap 60 órás gyakorlati oktató képzésre

I. rész - A gyakorlati oktató nyilatkozata

1.
A jelentkező neve, születési dátuma: ................................................................................................................................. ,

........................................................................................................................................................................................... Értékelés

Az értékelő tölti
ki!

pontok

2.
A jelentkező lakcíme: ........................................................................................................................................................ ,

telefonszáma: ..........................................................................., e-mail címe: ..................................................................

3.
A jelentkező által oktatott szakképesítés(ek) megnevezése, OKJ száma (1):

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

4.
Az oktatásra a támogatást igényelem és támogatás esetén a képzés teljes időtartama alatt a 
képzésen való részvételre kötelezettséget vállalok. (2) igen nem 10

5. A kamarai nyilvántartás (ISZIIR) szerint nyilvántartott gyakorlati oktató? (2) igen nem 10

6.
Rendelkezik mestervizsgával? (3)

Mesterszakma megnevezése: 
igen nem 5

7.
Hiányszakmában oktat? (4)

Hiányszakma megnevezése: 
igen nem 5

8.
A gyakorlati oktató által tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás keretében 
oktatott tanulók száma összesen.

0-2 fő
3-5 fő

6 fő felett

1
3
5

9.
A gyakorlati oktató által tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás keretében 
oktatott kétheti órák száma összesen.

0-8 óra
9-21 óra

22 óra felett

1
3
5

10.
A gyakorlati oktató hány éve foglalkozik tanulószerződés és/vagy együttműködési 
megállapodás keretében oktatással?

0-2 év
3-4 év

5 év felett

1
3
5

Dátum: ................................................................... A jelentkező aláírása: ..................................................................................

I. rész összesen:

45 / ...

II. rész - A gazdálkodó szervezet nyilatkozata ( A gazdálkodó szervezet vezetője tölti ki! )

10. A gazdálkodó szervezet adószáma, neve: ..........................................................................................................................,

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

Értékelés
Az értékelő tölti

ki!
pontok

12. Fent nevezett gyakorlati oktató 60 órás képzésen való részvételét támogatom.  (2) igen nem 10

13.
A munkáltató a gyakorlati oktató részére a képzés idejére a munkaszerződésben meghatározott 
bérét biztosítja. igen nem

5

14.
A gazdálkodó szervezetnél a tanulószerződés és/vagy együttműködési megállapodás keretében 
oktatott tanulók száma összesen.

1-5 fő
6-25 fő

26 fő felett

1
3
5

15.
A gazdálkodó szervezet hány éve foglalkozik tanulószerződés és/vagy együttműködési 
megállapodás keretében oktatással?

1-2 év
3-4 év

5 év felett

1
3
5

6. Dátum: ................................................. Cégszerű aláírás, bélyegző: ..........................................................................................

II. rész összesen:

25 / ...

Az értékelő
tölti ki!

A JELENTKEZÉS ELFOGADVA ELUTASÍTVA Mindösszesen

70 / …Dátum:............................................. Értékelő aláírása:........................................................................................
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2.sz. dokumentum, A komponens

Kitöltési útmutató

60 órás gyakorlati oktató képzés jelentkezési, támogatás-igénylő és bírálati laphoz

Általános tudnivalók

A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel vagy olvasható írással kell kitölteni.

A válaszokat írja be a kipontozott sorokra, illetve a megfelelő részt húzza alá!

A jelentkezési lap aláírások nélkül érvénytelen!

A képzésre vonatkozó valamennyi adatot a kitöltés, aláírás időpontjában meglévő állapotnak megfelelően kell megadni.

Kiegészítések a jelentkezési laphoz
(1) OKJ szám megtalálható: ( http://www.nive.hu  vagy  http://www.szakkepesites.hu )
(2) Jelentkezése elutasításra kerül,  amennyiben a jelentkező nem vállalja az előírt részvételi kötelezettséget. A képzésről való igazolt távollét

mértékét a képzési tájékoztató és program tartalmazza.
(2) Jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a jelentkező nem nyilvántartott gyakorlati oktató a kamarai nyilvántartásban (ISZIIR).

(2) Jelentkezése elutasításra kerül, amennyiben a gazdálkodó szervezet nem támogatja a gyakorlati oktató részvételét a 60 órás képzésen.

(3) A rendeletben kiadott mestervizsga követelmények, mesterszakmák köre letölthető az MKIK honlapjáról: 
( http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/mestervizsga-2027 )

(4) A hiányszakmák köre Baranya megyében

2013/2014. tanévben 2012/2013. tanévben 2011/2012. tanévben

Ács (34 582 01) Hegesztő (315211100000000) Gazda

Bádogos (34 582 02)
Épület és építmény bádogos 
(315410110000000)

Gépi forgácsoló

Ipari gépész (régi OKJ néven géplakatos) 
(34 521 04)

Kőműves (315821510000000) Hegesztő

Hegesztő (34 521 06) Gazda (336210210000000) Szerszámkészítő

Kőműves és hidegburkoló
(34 582 08)

Gépi forgácsoló (315210910000000) Kőműves

Gépi forgácsoló (34 521 03)
Növénytermesztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó (315212000103104)

Géplakatos

Épület- és szerkezetlakatos
(34 582 03)

Járműfényező (315250210000000) Villanyszerelő

Villanyszerelő (34 522 04) Szerszámkészítő (335210800000000) Mezőgazdasági gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) Géplakatos (315211010000000) Borász

Kertész (34 622 02) Villanyszerelő (335220410000000) Húsipari termékgyártó

További információk

Purger Valéria, ügyintéző
Telefon: +36 72 507 178
Mobil: +36 20 291 5629
Fax: +36 72 507 152
E-mail: vpurger@pbkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 7625 Pécs, Majorossy u. 36.
Telefon: 72/507-148; E-mail: info@pbkik.hu; Honlap: www.pecsikamara.hu


