MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Szintvizsga jelentkezési lap
A szintvizsgát szervező kamara:
Szakképesítés megnevezése:
Szakképesítés azonosító száma
(OKJ):
A jelentkező oktatási azonosítója
(iskola tölti ki):
A jelentkező neve:
A jelentkező születési neve:
A jelentkező születési helye:
A jelentkező születési ideje:
A jelentkező anyja leánykori neve:
A jelentkező e-mail címe:
A jelentkező telefonszáma:
A jelentkező lakcíme:
A jelentkező olyan képzésben vesz
részt, amely költségvetési
hozzájárulásban nem részesített.

□

A jelentkező sajátos nevelési igényű
tanuló (a megfelelő rész aláhúzandó)



igen



nem



igen



nem



iskolai tanműhelyben



kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben

A jelentkező legmagasabb iskolai
végzettsége:
Második vagy további szakképesítést
tanul? (a megfelelő rész aláhúzandó)
A gyakorlati képzés formája
(a megfelelő rész aláhúzandó)
A jelentkező törvényes
képviselőjének neve:
A jelentkező törvényes
képviselőjének telefonszáma:
Az iskola OM azonosítója:
Az iskola neve, címe:
A tagintézmény neve, címe:
Az iskola telefonszáma:
Dátum:
………………………..…….
Elméleti oktatást végző
intézmény/tagintézmény aláírása

………………………………………………
Jelentkező aláírása
(és kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása)

P. H.

H-1054 Budapest, Szabadság tér 7.

(36-1)*474-5100

Fax.: (36-1) *474-5105

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Kitöltési útmutató
(2016. szeptember 1-től indult képzések esetén)


kötelező szintvizsgáznia annak az érettségivel nem rendelkező szakközépiskolai vagy
szakiskolai tanulónak aki:
o 3 éves duális képzésben
o nappali rendszerű oktatásban vagy
o a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt
o első alap szakképesítését tanulja



sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezési lapjához csatolni kell a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzatának 27. § (6) bekezdésében
foglalt dokumentumokat



a jelentkezési lapokat a területileg illetékes kamarához, a kamara által megadott időpontig kell
benyújtani



Az a képzés minősül költségvetési hozzájárulásban nem részesítettnek, amely a szakképzésről
szóló törvény 2. § 22. és 23. pontja, 29. § (1)-(2) bekezdése, 42. § (2) bekezdése és 84. §-a
szerint nem részesül költségvetési hozzájárulásban.
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