PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a
továbbiakban: MKIK MMSZ) értelmében 2018. február 9-i egységes megjelentetési
dátummal pályázatot hirdet pedagógia és vállalkozási ismeretek mestervizsga-bizottsági
elnöki megbízásra és egyben a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő
felvételre. A pályázat feltételei a következők:
1. Pedagógia és vállalkozási ismeretek mestervizsga-bizottsági elnök az lehet, aki
aa) pedagógiai ismeretek mestervizsga elnöki pályázat benyújtása esetén pedagógus, vagy
szociálpszichológus végzettséggel rendelkezik,
ab) vállalkozási ismeretek mestervizsga bizottsági elnöki pályázat esetén közgazdász,
jogász, igazgatásszervező, vagy közigazgatás-szervező végzettséggel rendelkezik,
továbbá mindkét esetben
b) az adott területen (mindkét tisztségre benyújtott pályázat esetén szakterületenként
értendő) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan,
tevőlegesen gyakorolja (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor
az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, amely igazolás
nem lehet 30 napnál régebbi),
c) büntetlen előéletű,
d) rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által szervezett ismeretmegújító
továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,
f) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy
saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési
kötelezettségének,
g) a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan szakmai
továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken vett részt, VAGY –
amennyiben nem volt módja ilyen továbbképzésen, eseményen részt venni – nyilatkozik
arról, hogy az erről szóló igazolást, dokumentumot a pályázat beadási helye szerint illetékes
területi kamaránál legkésőbb 2019. március 1-ig pótlólag benyújtja.
2. Pályázni az MKIK MMSZ 22. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a
kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:
a) végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
b) szakmai önéletrajz,
c) kamarai tagság igazolása,
d) legalább egy gazdasági kamarai tagtól, szakmai szervezettől, vagy gazdasági érdekképviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
e) szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással vagy alapdokumentummal
alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy
cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,
f) a pályázó nyilatkozata* arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben
való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
g) pályázó nyilatkozata* arról, hogy büntetlen előéletű,

h) a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan elvégzett szakmai
továbbképzéseken, szakmai ismereteket megújító képzéseken, tanfolyamokon,
eseményeken (például szakmai kiállítás, vásár, bemutató, workshop stb.), tréningeken
történő részvétel dokumentált igazolása, publikációk, konferenciák listája, részvételi
igazolása, VAGY az 1. g) pontban részletezett nyilatkozat*.
Fentieken kívül a pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó még*:
-

a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási
és/vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy magára nézve kötelezően vállalja, hogy
legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító
továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad.

*(fenti nyilatkozatok egy dokumentumban is megtehetők az MKIK által rendelkezésre
bocsátott sablon kitöltésével)
Csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet
csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra, dokumentumok utólagos
csatolására az MKIK MMSZ értelmében nincs lehetőség.
A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, az MKIK MMSZ 22.
mellékletében felsorolt mellékletek és a pályázatban külön feltüntetett nyilatkozatok
hiánytalan csatolását követően az MKIK MMSZ 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az
MKIK-hoz legkésőbb
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lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. A megjelölt beadási határidő a hiánytalan
pályázati anyag MKIK-ba történő beérkezésének dátumát jelenti.
A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területi kamarákat.
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