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2. sz. melléklet 

 

 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

 

MESTERVIZSGA 

ELNÖKÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázati kiírása alapján az alábbi szakmákban kérem 

felvételem az Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe. 

A mestervizsga elnöki pályázatot felterjesztő területi kamara 

megnevezése:……………...................................................................................................................... 

1. A kérelmezett mesterszakma/szakmák felsorolása: 

Mesterszakma megnevezése (maximálisan 3 szakma jelölhető): 

 

- ………………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………………... 

- ………………………………………………………………………………………………... 

2. A kérelmező adatai (Nyomtatott betűkkel vagy számítógéppel töltendő ki): 

2.1. Neve: ……………………………………………………………. 

Születési neve: 

2.2. Születési helye, ideje:  …………………………………………………………… 

2.3. Anyja neve:  …………………………………………………………… 

2.4. Állandó lakcíme:  …………………………………………………………… 

2.5. Levelezési címe:  …………………………………………………………… 

2.6. telefonszáma: ……………………………………………………………. 

  mobilszáma: ……………………………………………… 

2.7. E-mail címe (kötelező): …………………………@………………………………. 

2.8. Iskolai végzettsége(i):  ……………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………. 

3. A kérelmező foglalkoztatására, szakmai gyakorlatára vonatkozó adatok: 

3.1. A kérelmező jelenlegi munkahelye: …………………………………………….…………… 

……………………………………….………................................................................................. 
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3.2. Jelenlegi munkaköre: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….…………  

3.3. A szakirányú szakmai gyakorlati időt az alábbi munkáltató(k)nál, a következő 

munkakör(ök)ben szereztem meg (részletes kitöltés kötelező): 

 

Munkáltató neve, címe Munkakör megnevezése Eltöltött gyakorlati 

idő (tól/ig)/év, 

hónap, nap) 

   

   

   

   

           Összesen: 

 

5. A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek (Abban az esetben, ha a mellékletek bármelyike 

hiányzik, vagy nem került becsatolásra a pályázat nem fogadható be, azt elbírálni nem lehet): 

5.1. Iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata 

5.2. Szakmai önéletrajz 

5.3. Kamarai tagság igazolása 

5.4. Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti 

tagtól származó szakmai ajánlás 

5.5. Szakmai gyakorlat igazolása, TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott 

hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat mely 

dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva. 

5.6. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai 

névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez.* 

5.7. Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű.* 

5.8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy 

vizsgáztatási gyakorlattal.* 

5.9. A pályázó nyilatkozta arról, kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az 

MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott 

megszerzett tudásáról számot ad.* 

5.10. A pályázat beadásának évében és azt megelőzően igazoltan elvégzett szakmai 

továbbképzések, szakmai ismereteket megújító továbbképzések, tanfolyamok, tréningek, 

konferenciák listája. 

Dátum: …………………………………….. 

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

 pályázó aláírása 

 

*A nyilatkozatok megtételét a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. 

 


