1. sz. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP MESTERVIZSGÁRA
Tisztelt Kamara!
Alulírott
…………………………………………………………………
kérem,
hogy
szakmában a mestervizsga letételére történő jelentkezésemet az alábbi adatok és a csatolt
mellékletek alapján elfogadni szíveskedjenek.
Az alábbi adatokat kérjük NYOMTATOTT BETŰKKEL vagy számítógéppel kitölteni!

Név:
………………………………………………………………………..………………..………..
Születési név:
…………………………………………….……………………….............................................
Születési hely:
………………………………………………..…………………………………………………
Születési idő:
………………………………………………………………..………………….……………..
Anyja neve:
………………………………………………………………………………….………………
Lakhelye:
……………………………………………………………………………..….……………….
Telefonszáma:
…………………………………………………………………………………..…………….
E-mail címe:
………………………………………………………………………………..……………….
Munkahelye címe:
………………………………………………………………………………….……………..
Telefonszáma:
……………………………………………………………….………………….….................
Foglalkozása:
……………………………………………………………………………….………………..
Iskolai végzettsége:
…………………………………………………………………….………………..................
Számlázási név:
………………………………………………………..………………………………………
Számlázási cím:
……………………………………………………….…………………….…..…………….
Adószám/adóazonosító jel:
….………………………………………………………………………………....................

Melyik kamara tagja?*
A kamara
neve:…………………………………………………………………….…………………
Kamarai tagság
kelte:……………………………………száma:…………………..……………………...
A vizsgára jelentkezés feltételének megfelelő végzettség (a melléklet csatolása kötelező)
Szakirányú szakmai gyakorlat (kitöltése kötelező, a kamara tölti ki):
a) Alkalmazottként (a sorok bővíthetők):
Munkaadó

Tevékenység
megnevezése

Foglalkoztatási idő
-tól
-ig

Összesen
év

hónap nap

b) Vállalkozóként (a sorok bővíthető, csak akkor kell kitölteni, ha a jelölt vállalkozó!)
Szakma megnevezése

Vállalkozói igazolvány
száma

Cégbejegyzési
szám

Vállalkozásban eltöltött idő
összesen

……..….év …..…….hónap
nap

Sikeresen letett korábbi mestervizsgák
1. szakma:……………………………….
Időpontja:………………………………..
Mesterlevél
kiállítója:………………………………………………………………………………………..
2. szakma:……………………………….
Időpontja:………………………………..
Mesterlevél
kiállítója:………………………………………………………………………………………..
Figyelem!
A szakmai végzettséget és a szakmai gyakorlatban eltöltött időt bizonyítványokkal és dokumentumokkal –
a jelentkezési laphoz mellékelve – igazolni kell! Azokat az adatokat, melyek nincsenek dokumentumokkal
alátámasztva, a jelentkezéskor nem lehet figyelembe venni, s a jelentkezés elutasítását vonhatja maga után!

Nyilatkozat:
1.
2.
3.

Tudomásul veszem, hogy a tévesen megadott adatok a vizsgára bocsátás visszavonását, adott esetben a
mestervizsga bizonyítvány visszavonását is maga után vonja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a közölt adataimat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára a
gazdaságszervező, közgazdasági elemző (statisztikai) munkájához – továbbítsák.
A jelentkezési laphoz mellékelt tájékoztató útmutatásokat tudomásul veszem.

4.

5.

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés valamennyi vizsgarészre érvényes, s ezért a mestervizsga teljes
vizsgadíját felszámítják. (A vizsgadíj nem tartalmazza az esetleg felmerülő anyagköltséget és
műhelyhasználati díjat.)
Hozzájárulok, hogy a területi kamara adataimat harmadik fél részére kiadhassa.
Igen
Nem

Kelt.:……………………….., 20…… év ……………..hó …..nap

…………………………………………
aláírás

