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VizsgabizottsVizsgabizottsáági tagok deleggi tagok delegáálláássáánaknak
szakmai munkamegosztszakmai munkamegosztáásasa

KISOSZ
Pincér

Szakács

Kereskedı

MGYOSZ
Épületburkoló,

Ács- állványozó

Villanyszerelı

Fémipari megmunkáló gépsor és 
berendezés-üzemeltetı

Szerkezetlakatos

Tetıfedı

VOSZ
Kımőves,

Nıiruha- készítı

Férfiruha-készítı

CNC forgácsoló

Hegesztı

Szerszámkészítı

IPOSZ
Asztalos

Bırdíszmőves

Cipıfelsırész-készítı

Cukrász

Kárpitos

Kozmetikus

Szobafestı, mázoló és tapétázó

Épületgépészeti csıhálózat- és berendezés-szerelı

Hőtı és klímaberendezés szerelı, karbantartó

OKISZ
Fodrász

Gépgyártósori-gépkezelı, gépszerelı

Géplakatos



Szakmák az IPOSZ gondozásábanSzakmák az IPOSZ gondozásában
Épületgépészeti csıhálózat- és berendezés-
szerelı

Rész szakképesítések

Duguláselhárító

Karbantartó, csıszerelı

Mőanyagcsı-szerelı

Tőzvédelmi eszköz- és

rendszerszerelı, karbantartó

Gázfogyasztó-berendezés- és

csıhálózat-szerelı

Gázvezeték- és készülékszerelı

Központifőtés- és csıhálózat-szerelı

Vízvezeték- és vízkészülék-szerelı

Energiahasznosító berendezés

szerelıje

Hőtı- és klímaberendezés-szerelı, 
karbantartó

Szellızı- és klímaberendezés-szerelı

Asztalos

Bútorasztalos

Mőbútorasztalos

Asztalosipari szerelı

Faipari gépmunkás

Bırdíszmőves

Táskajavító

Cipıfelsırész-készítı

Cipı összeállító

Cukrász

Kárpitos

Kozmetikus

Szobafestı-mázoló és tapétázó0

Festı, mázoló és tapétázó

Mázoló, lakkozó

Plakátragasztó

Szobafestı

Tapétázó

Ráépülés

Mőemléki díszítı, festı



Vizsgadelegálás számokban

2008. évbenösszesen 695 dbmegbízást bocsátottunk ki, 
a szakmai vizsgákon22 szakmában, 8.505 fı vett részt 
és 206 db vizsgaszervezı intézménnyel álltunk 
kapcsolatban folyamatosan.

2009. évben eddig 240 dbmegbízást bocsátottunk ki, 
a tavaszi vizsgaidıszakra a megbízások kibocsátása 
még folyamatban van.



A vizsgabizottsA vizsgabizottsáági tagok gi tagok 
delegdelegáálláássáának menetenak menete

1. Az iskola bejelenti a területileg illetékes Kamarához 
a tervezett vizsgát, vagy elektronikusan rögzíti az 
ISZIIR rendszerben

2. A Kamara elnököt delegál és továbbítja 
az érdekképviseleteknek a vizsgabejelentıt

3. Az érdekképviselet megfelelı szakértıt keres 
a kamarai adatbázisban

4. Az érdekképviselet telefonon egyezteti a szakértıvel 
a vizsga idıpontját és helyszínét

5. Kibocsátja a megbízólevelet és az értesítıt 
a vizsgaszervezı részére

6. Szükség esetén (szakértı visszalépésekor) 
új vizsgabizottsági tagot bíz meg



VizsgabejelentésVizsgabejelentés



MegbízásMegbízás



Titoktartási és összeférhetetlenségi Titoktartási és összeférhetetlenségi 
nyilatkozatnyilatkozat



ÉrtesítésÉrtesítés



JelentésJelentés



Jelentés Jelentés -- 22



Az ISZIIR rendszerAz ISZIIR rendszer



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ipartestületek Országos Szövetsége pályázatot hirdet 
A GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI 

VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK 
NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉN İ FELVÉTELRE

A pályázaton történı részvétel feltételei:
A pályázati adatlapon megjelölt szakmánál/szakmáknál/szakmacsoportoknál az alábbiak 

szerint:
� szakirányú fıiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott 

szakmacsoportban, vagy
� szakirányú végzettség és mesterlevél vagy:
� szakirányú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat, ahol mesterlevél megszerzésére 

lehetıség van, ott minimálisan a mestervizsga gyakorlati bemenet feltételének
megfelelı év

� büntetlen elıélet

A pályázat beadási határideje folyamatos, az elbírálás a beérkezett pályázatok 
bírálata minden év március 31-ig, illetve október 30-igtörténik

A pályázati felhívás letölthetı: www.iposz.hu/szakkepzes

Vizsgabizottsági tagi pályázatVizsgabizottsági tagi pályázat



ElérhetıségeinkElérhetıségeink

IPOSZ KHT

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.

telefon: (06-1) 354-3143

fax: (06-1) 354-3148

e-mail: kalna@iposz.hu



KöszönömKöszönömmegtisztelı megtisztelı 
figyelmüket!figyelmüket!


