Pályázati felhívás
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei
Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre

1. A pályázati kiírás célja:
A szakképzésről szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény (14.; 15. §) alapján a
gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve
ellátja a(z)
- Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó állami szakmai vizsgák
vizsgabizottságaiba történő kamarai tag(ok) delegálását.
-

Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

A törvényi előírások végrehajtása céljából a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot ír
ki a Fejér Megyei Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe való felvételre/a tagság
meghosszabbítására, bővítésére és módosítására.

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 szakképesítésnél/szakképesítéseknél/szakmacsoportoknál a
jogszabályi előírásoknak 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 szakképesítésben, vagy
- 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
-

-

regisztrált/önkéntes/pártoló kamarai tag, vagy ilyen vállalkozás foglalkoztatottja.
szerepel az országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői, felnőttképzési szakértői,
mestervizsga
elnöki,
szintvizsga
elnöki
névjegyzékben
(adott
szakterületen/szakképesítésekben),
szakmai vizsgáztatási ismeretekkel rendelkezik,
legalább alapfokú pedagógiai ismeretekkel rendelkezik,
egyéni vállalkozó, cég vagy gazdasági társaság tulajdonosa, alkalmazottja
a pályázatban megjelölt szakképesítések szakterületein aktív tevékenységet gyakorol vagy
oktatóként tevékenykedik

➢ A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
-

iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,
részletes szakmai önéletrajz,
önkéntes/pártoló kamarai tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik,
vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak
igazolása (kinevezés másolata)
legalább egy gazdasági kamarai tagtól, vagy szakmai szervezettől származó szakmai
ajánlás,
adatlap melléklete/i a megpályázott területnek megfelelően (1. számú melléklet)
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben
való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (2. számú melléklet)
a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletéről (3. számú melléklet)
Pályázó nyilatkozata a szakmai záróvizsgával kapcsolatos összeférhetetlenségéről (4.
számú melléklet)
egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

4. A pályázat benyújtásának határideje, módja, az elbírálás folyamata:
A pályázatok beadása folyamatos.
A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani.
A beérkezett pályázatok bírálata minimum évente kétszer, legkésőbb minden év március 31.-ig, illetve
szeptember 30.-ig történik.
A pályázatok értékelését a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Elnöksége vagy az elnökség
egyetértésével a Szakképzési Bizottsága végzi.
A névjegyzékbe kerülésről a pályázó a bírálatot követően 30 napon belül elektronikus úton ÉRTESÍTÉST
kap a területi kamarától, mely a kiállítás időpontjától számított öt évig érvényes.

5. A pályázatokat az alábbi (városi / megyei / Bp.-i) címre kérjük benyújtani:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „Pályázat – Vizsgabizottsági tagságra”

6. A névjegyzékbe kerülő vállalja:
- a kamara által szervezett – a feladattal összefüggő – módszertani, szakmai felkészítéseken,
továbbképzéseken részt vesz.
- a megpályázott területe(ke)n – előzetes egyeztetést követően – a „Megbízás” szerinti vizsgán részt
vesz, és a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi és dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
- a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes területi kamara felé,
vagy személyesen módosítja az Integrált Ügyviteli Keretrendszer (IUK) Komplex vizsgabejelentések
felületen.
- az érvényességi idő lejárta után a névjegyzékbe történő újbóli felvétel/meghosszabbítás a pályázó
felelőssége.

PÁLYÁZATI ADATLAP
TERÜLETI SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAGI NÉVJEGYZÉKBE
TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE
A Fejér Megyei Területi Kereskedelmi és Iparkamara pályázati kiírása alapján kérem felvételem a megyei
szakmai vizsgabizottsági tag névjegyzékbe.

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: ………………………………………………

1.7. E-mail*:

………………………………………………………

1.8. Iskolai és szakirányú végzettsége* (i):…………………………………………………
……………………………………………………….
1.8.1 Idegen nyelvvizsga(szint megjelölésével)*: …………………………………………
1.9 Ön vagy vállalkozása/ munkahelye önkéntes/pártoló kamarai tag-e*?
nem
Kamarai regisztrációs szám:…………..
Tagozat:
ipari
kereskedelmi
szolgáltatási
kézműves

igen

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 Nyugdíjas*

(a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel

rendelkezik):

igen

nem

2.5. A megadott szakterületeken eltöltött összes gyakorlati év*:………………………….
2.6. A szakmai gyakorlati időt az alábbi munkáltató(k)nál, a következő munkakör(ök)ben szereztem
meg*:
Munkáltató neve, címe2

Munkakör megnevezése

Eltöltött
gyakorlati idő

2.7. 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
3.3. Önkéntes/pártoló kamarai tagság igazolása
3.4. Vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés, értesítés) másolata
3.5. Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás
3.6.Adatlap melléklete/i a megpályázott területeknek megfelelően (1. számú melléklet)
3.7. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai
névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (2. számú melléklet)
3.8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű (3. számú melléklet)
3.9. A pályázó nyilatkozata a szakmai záróvizsgával kapcsolatos összeférhetetlenségéről (4. számú
melléklet)
3.10 Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata

Dátum:
............................................
Pályázó aláírása

Egyéni vállalkozó értelemszerűen, a vállalkozására vonatkozó adatokat adja meg.
A táblázat cellái szükség szerint bővíthetők.
*jelölt kötelezően kitöltendő rész.
1
2

1. számú melléklet

Adatlap melléklete
Területi Szakmai Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe történő felvételéhez
(Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján)

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Szakképesítés azonosító száma
Új OKJ

Szakma
csoport

Részszakképesítés

Csatolt bizonyítványaim és eltöltött gyakorlati időm a megjelölt szakképesítés esetén a Szakmai Vizsgabizottsági
Tagi Névjegyzékbe történő felvétel előírásainak megfelelnek.

Dátum:
…………………………..

Pályázó aláírása

2. számú melléklet

Nyilatkozat
Alulírott……………….. hozzájárulok személyi adataim szakmai vizsgabizottsági névjegyzékben való
közzétételéhez, valamint kezeléséhez.

Dátum:

…………………………..

Pályázó aláírása

3. számú melléklet

Nyilatkozat
Alulírott ……………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem: büntetve nem voltam, és
büntetőeljárás jelenleg sem folyik ellenem. Közügyektől való gyakorlásban eltiltásom nem volt és jelenleg
sincs.

Dátum:………………

…………………………..

Pályázó aláírása

4. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott………………………… nyilatkozom, hogy amennyiben a vizsgabizottsági tagi felkéréskor
összeférhetetlenség áll fenn a nevezett szakmai vizsgával kapcsolatosan személyemet illetően, úgy azt a
felkérő megbízónak büntetőjogi felelősségem tudatában tudomására hozom.
Személyi adataimban és nyilatkozataimban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzem a pályázat
kiírója felé vagy módosítom az elektronikus komplex vizsgabejelentő felületen. Tudomásul veszem, hogy a
bejelentések elmulasztása a névjegyzékből való törlést vonhatja maga után.
Összeférhetetlenség:
(A kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 11§ (3); (4); (5) bekezdés.)

Dátum:
…………………………..

Pályázó aláírása

