
 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és az Országos Gazdasági Érdekképviseletek 

pályázatot hirdetnek 
 

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉS A GAZDASÁGI 
ÉRDEKKÉPVISELETEK (ÁFEOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, KISOSZ, OKISZ, 

MGYOSZ, VOSZ) KÖZÖS SZAKMAI 
VIZSGABIZOTTSÁGI TAGI 

NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉN Ő FELVÉTELRE  
 
 
1. A pályázati kiírás célja: 

 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján a gazdasági kamara, a 
gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve ellátja 
a(z) 
- Országos Képzési Jegyzékben szereplő 124 kamarának átadott szakképesítést nyújtó 

szakmai vizsgák állami szakmai vizsgabizottságaiba történő tagi delegálását. 
- Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 10 szakképesítésben nyújthatja be 

pályázatát. 
 
A törvényi előírások végrehajtása céljából a területileg illetékes Kereskedelmi és 
Iparkamara és az országos Gazdasági Érdekképviseletek pályázatot írnak ki a 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Gazdasági Érdekképviselet Közös Szakmai 
Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe történő felvételre. 

 
 
2. A pályázat beadásának formai feltételei: 
 
A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett 
adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. Az adatlap minden pontját 
kérjük kitölteni. 
 
3. A pályázaton történő részvétel feltételei: 
 

A pályázati adatlapon megjelölt szakmánál/szakmáknál/szakmacsoportoknál megfelelő 
szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat az alábbiak szerint: 
 

� Minimális feltételek: 
- szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott 
 szakmacsoportban, vagy 
- szakmai és középiskolai végzettség, vagy mesterlevél, továbbá öt éves szakmai 

 gyakorlat az adott szakmában,  
- szakirányú végzettség, valamint 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen, 
 előnyben részesítjük, aki vállalkozói gyakorlattal rendelkezik. 

 
� Büntetlen előélet. 



 

 
� A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki  
 

- kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, vagy ilyen vállalkozás 
dolgozója. 

- szerepel az országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői névjegyzékben (adott 
- szakterületen/szakképesítésekben), 
- szakmai vizsgáztatási ismeretekkel rendelkezik,  
- legalább alapfokú pedagógiai ismeretekkel rendelkezik, 
- egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság tulajdonosa, alkalmazottja  
-  e-mail elérhetőséggel rendelkezik  

 
� A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:  

 
- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata, 
- részletes szakmai önéletrajz, (1. számú melléklet) 
- kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik 
- vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén 

annak igazolása (igazolvány másolata) 
- legalább egy gazdasági kamarai tagtól, vagy gazdasági érdekképviseleti 

szervezeti tagtól vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás, 
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai 

névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (2.számú 
melléklet) 

- a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletéről (2. számú melléklet) 
- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata 
- adatlap melléklete/i a megpályázott területeknek megfelelően (3. számú 

melléklet) 
 
4. A pályázat benyújtásának határideje, módja, az elbírálás folyamata: 
  

A pályázat beadási határideje 2013. április 3.  
A PÁLYÁZATOKAT EGY PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK BENYÚJTANI A ………….. 
TERÜLETI KAMARÁKHOZ!  
A pályázatok bírálata folyamatos. 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előkészíti a pályázatokat bírálatra és az országos 
Gazdasági Érdekképviseletet (ÁFEOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, KISOSZ, MGYOSZ, 
OKISZ, VOSZ) érintő pályázó bírálatakor bevonja az országos Gazdasági Érdekképviselet 
képviselőjét a bírálatba, jóváhagyásba.  
 
A pályázatokat tartalmi és formai megfelelés alapján hagyják jóvá. A pályázatokat fogadó 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küld értesítés a döntésről és rögzíti a vizsgabizottsági 
tagokat az ISZIIR rendszerben.  

 
A névjegyzékbe kerülésről a pályázó ÉRTESÍTÉST kap, mely a kiállítás időpontjától 
számított öt évig érvényes. 
 
 
 



 

5. A pályázatokat az illetékes területi kamarákhoz, az alábbi címekre kérjük benyújtani: 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
5600 Békéscsaba, Penza ltp.5. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara  
2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 10. 
Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
9021 Győr, Szent István út 10/A  
Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  
Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
3300 Eger, Faiskola út 15. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
5000 Szolnok, Verseghy park 8.  
Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
2800 Tatabánya, Fő tér 36.  
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 1. 
Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a. 
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
1056 Budapest, Váci u. 40. 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara  
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara  
7400 Kaposvár, Anna u. 6.  
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara  
9400 Sopron, Deák tér 14. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.  
Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  
Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.  
Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
8200 Veszprém, Budapest út 3.  
Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.  



 

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara-, valamint a Gazdasági Érdekképviseletek Vizsgabizottsági Tagi 
pályázata” 

 
 
6. A névjegyzékbe kerülő vállalja:  
 

- az területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett – a feladattal 
összefüggő – módszertani, szakmai felkészítéseken részt vesz, Értesítést és megbízást 
kizárólag a felkészítésen való részvételt követően kaphat, 

- a megpályázott területen – előzetes egyeztetést követően - vizsgán való részvételt és a 
tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz, 

- a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes 
gazdasági érdekképviselet felé. 

 
 

Kelt.: Budapest, 2013............................................  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, VALAMINT A GAZ DASÁGI 

ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI 

TAGINÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉN Ő FELVÉTELRE/ MEGHOSSZABÍTÁSRA 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a(z) Ipartestületek Országos Szövetsége 

pályázati kiírása alapján kérem felvételem a területi Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint a Gazdasági Érdekképviseletek Közös Szakmai Vizsgabizottsági Tagi 

névjegyzékbe a 3. mellékletben megjelölt szakképesítésekhez. 

1. A kérelmező adatai: 

1.1. Neve: ………………………………………………………. 

 (születéskori neve): ………………………………………………………. 

1.2. Születési helye, dátuma:  ………………………………………………………. 

1.3. Anyja neve:  ………………………………………………………. 

1.4. Lakcíme:  ………………………………………………………. 

1.5. Elérhetőségi címe:  ………………………………………………………. 

1.6. Elérhetőségi telefonszáma: munkahelyi: ……………………………………….. 

  mobil: ……………………………………………… 

  fax: ………………………………………………… 

1.7. E-mail: ……………………………………………………… 

1.8. Iskolai és szakirányú végzettsége(i): ………………………………………………… 

  ………………………………………………………. 

 

1.8.1 Ön vagy vállalkozása/ munkahelye kamarai tag-e? 

nem  igen 

Kamarai regisztrációs szám:………….. 



 

Tagozat: 

ipari 

kereskedelmi 

szolgáltatási 

kézműves 

 

1.8.2 Ön vagy vállalkozása/ munkahelye melyik országos gazdasági érdekképviselet 

tagja? 

� Általános Fogyasztási és kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) 

� Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) 

� Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 

� Magyar Iparszövetség (OKISZ) 

� Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége (MGYOSZ) 

� Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 

� Egyéb különböző szakmai szervezetek, egyesületek 

o ………………………………………………….… 

o ………………………………………………….… 

o ………………………………………………….… 

o ………………………………………………….… 

o ………………………………………………….… 

 

2. A kérelmező foglalkoztatására, szakmai gyakorlatára vonatkozó adatok1: 

 
2.1. A kérelmező jelenlegi munkahelye: ………………………………………………….… 

2.1.1 Munkahely címe: ………………………………………………….… 

2.2. Mióta dolgozik ott:   ……………………………………………………… 

2.3. Munkaköre:   ……………………………………………………… 

2.4. A megadott szakterületeken eltöltött összes gyakorlati év:……………………………... 

                                                           
1 Egyéni vállalkozó értelemszerűen, a vállalkozására vonatkozó adatokat adja meg. 



 

 

2.5. A szakmai gyakorlati időt az alábbi munkáltató(k)nál, a következő munkakör(ök)ben 
szereztem meg: 
 
  

Munkáltató neve, címe2 Munkakör megnevezése Eltöltött 
gyakorlati idő 

   
   
   
   

 
2.6. Ha a kérelmező nem áll(t) alkalmazásban, tevékenységére (gyakorlati idő 

igazolására) vonatkozó egyéb adatok. 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

 
3.1. Iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata 
3.2. Szakmai önéletrajz (1. melléklet) 
3.3. Érdekképviseleti vagy Kamarai tagság igazolása 
3.4. Vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (igazolvány 

 másolata) 
3.5. Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti 
 szervezeti tagtól vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás 
3.6.A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai 

névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez, büntetlen előéletű, nem 
áll fenn összeférhetetlenség (2. melléklet) 

3.7. Adatlap melléklete/i a megpályázott területeknek megfelelően (3. számú melléklet) 
3.8.Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata 

 
 

Dátum: 

 

............................................ 
 pályázó aláírása 

                                                           
2 A táblázat cellái szükség szerint bővíthetők. 



 

 1. számú melléklet 
E U R Ó P A I  

Ö N É L E T R A J Z I  
F O R M A  

N Y O M T A T V Á N Y  

 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
 

Név   
Cím   

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Állampolgárság   
 

Születési idő 
 
 

ELŐZŐ MUNKAHELYEK 
 

• Időtartam (-tól -ig)    
• Munkáltató neve és címe   

• Tevékenység típusa, ágazat   
• Foglalkozás, beosztás   

• Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

  

 
 

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 
 

• Időtartam (-tól –ig)   
• Oktatást/képzést nyújtó szervezet 

neve és típusa 
  

• Érintett főbb tárgyak/készségek   
• Elnyert képesítés megnevezése   

• Országos besorolás szerinti szint  
(értelemszerűen) 

  



 

 
EGYÉNI KÉSZSÉGEK 

ÉS KÉPESSÉGEK 
Magánélete ill. munkahelyi pályafutása 

során megszerzett, de hivatalos 
oklevéllel vagy diplomával nem feltétlenül 

igazolt készségek és képességek. 
 

ANYANYELV   

 
EGYÉB NYELVISMERET 

 

  
• Olvasási készség  

• Íráskészség  
• Beszédkészség  

 
 

EGYÉB KÉSZSÉGEK 
ÉS KÉPESSÉGEKET 

A fentiekben nem említett képességek. 

  

 
VEZETŐI ENGEDÉLY(EK)   

 

MELLÉKLETEK   

…………………………………… 
Aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. sz. melléklet 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 

a területi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az országos Gazdasági 

Érdekképviseletek közös szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe történő felvételhez 

 
 

Alulírott………………………………………………………………..(név, személyi adatok) 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a(z) Ipartestületek Országos Szövetsége 
pályázati kiírásához az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 124 kamarának átadott 
szakképzést nyújtó szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagjainak névjegyzékébe történő 
felvételhez az alábbiakról nyilatkozom: 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem büntetve nem voltam és büntetőeljárás 
jelenleg sem folyik ellenem. Közügyektől való gyakorlásban eltiltásom nem volt és jelenleg 
sincs. 
 
Hozzájárulok személyi adataim szakmai vizsgabizottsági névjegyzékben való 
közzétételéhez, valamint kezeléséhez. 
 
Amennyiben a vizsgabizottsági tagi felkéréskor záróvizsgával kapcsolatosan személyemet 
illetően összeférhetetlenség áll fenn, azt a felkérő megbízónak büntetőjogi felelősségem 
tudatában tudomására hozom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a fenti nyilatkozatommal kapcsolatban változás áll be, úgy azt 
haladéktalanul bejelentem a pályázat kiírója felé. Ennek elmulasztása esetén a névjegyzékből 
való törlést vonja maga után. 
 
Csatolt bizonyítványaim és eltöltött gyakorlati időm a megjelölt szakképesítés esetén a 
Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe történő felvétel előírásainak megfelelnek. 
 
Kelt.: ……….2013…………………………… 
 

 
 
 

………………………………… 
Pályázó 
aláírása 

 
 
 



 

 
3. sz. melléklet 

 
 

Adatlap melléklet 
Területi szakmai Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékhez 

 
 

Szakképesítés OKJ száma 
(Hatályos OKJ szerint) 

Részszakképesítés/elágazás/ráépülés 
azonosító száma 

Szakképesítés megnevezése 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


