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1. Regisztrációs lap* 

 

Miskolci Akkreditált Vizsgaközpont 

 

 

 Vizsgáztatói névjegyzék  – MÉRÉSI TAG:    ☐ 

 Vizsgáztatói névjegyzék  – ÉRTÉKELÉSI TAG:    ☐ 

 Szakértői névjegyzék  – Feladatfejlesztő szakértő: ☐ 
Egyszerre több is megjelölhető!  

 

 

 

 

A jelentkező adatai:  

  

Név:       

 

Születési név:       

Születési hely, idő:      

Anyja neve:       

Lakcím:       

Tartózkodási hely:      

Telefonszám:       

E-mail cím:       

Jelenlegi munkahelye neve, címe:    

 

Nyugdíjas?      ☐ igen  

  

 
 

 

 

A kitöltött Regisztrációs lapot és a mellékleteket 

 

vizsgakozpont@miskolci-szc.hu 

 

e-mail címre kérjük visszaküldeni, a Pályázati felhívásban meghatározottak szerint! 
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2. Végzettségek:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

 
1. Végzettség megnevezése:   

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

2. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

3. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

4. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

5. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

6. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

7. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  

 

8. Végzettség megnevezése:  

Okirat száma:    

Intézmény megnevezése:  
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SZAKKÉPZETTSÉG 

 
1. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   

 

2. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   

 

3. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   

 

4. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma: 

 

5. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   

 

6. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   

 

7. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   

 

8. Végzettség megnevezése:   

OKJ azonosító száma:   

Bizonyítvány száma:   
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NYELVISMERET 

 
1. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

2. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

3. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

4. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

5. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

6. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

7. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  

 

8. Nyelv megnevezése:     

Ismeret szintje:    

Nyelvvizsga bizonyítvány száma:  
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3. Foglalkoztatásra, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok:  

SZAKMAI GYAKORLAT 

 

1. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   

 

2. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   

 

3. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   

 

4. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   

 

5. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   

 

6. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   

 

7. Munkáltató neve:     

Munkáltató címe:     

Munkakör:     

Megszerzett gyakorlati idő:   
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4. A Regisztrációs laphoz kötelezően csatolandó mellékletek:  

 

 

 Regisztrációs lap: (aláírt szkennelt, pdf formátumban) 

 Szakmai önéletrajz  (pdf formátumban) 

 Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (aláírt szkennelt, pdf 

formátumban) 

 Szakmai tapasztalat igazolása, munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy 

cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva  

 Ágazati űrlap: vállalt feladatok ágazatonként (beküldése excel és pdf formátumban)  

 Nyilatkozatok: (aláírt szkennelt, pdf formátumban) 

 

 

Kelt:  

.............................................................  

pályázó aláírása  
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Nyilatkozatok 

-VIZSGÁZTATÓKNAK és SZAKÉRTŐKNEK- 

 

Név:     

Születési név:     

Születési hely, idő:    

Anyja neve:     

Lakcím:     

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy az általam 

megadott adatok a valóságnak megfelelnek:  

 
1. Büntetlen előéletű vagyok, és nem állok a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás 

hatálya alatt. 

 

2. Vállalom, hogy a Vizsgáztatói névjegyzékbe kerüléstől számított 1 éven belül, de legkésőbb az első 

megbízásom teljesítése előtt, a későbbiekben pedig legalább 3 évente részt veszek a vizsgáztatói 

tevékenységgel kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító képzéseken, és az ott megszerzett 

tudásomról számot adok. 

 

3. A pályázati anyagom beadásával hozzájárulok személyi adataimnak a Miskolci Akkreditált Vizsgaközpont 

Vizsgáztatói névjegyzékében való közzétételéhez, valamint adataimnak a névjegyzékben való 

kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy ezt a nyilatkozatot bármikor visszavonhatom, ez azonban a 

névjegyzékből való törlést vonja maga után. 

 

4. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Vizsgaközpont az általa végzett tevékenységi körében 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban 

rendelet - 4. cikk 8. pontja alapján adatfeldolgozónak minősül. Jelen okirat aláírásával feltétlenül és 

visszavonhatatlanul kijelentem, hogy munkám ellátása során a fentiekben megnevezett 

adatfeldolgozásra irányuló tevékenységgel összefüggésben tudomásomra jutott személyes adatokat, 

vizsgáztatással kapcsolatos információkat üzleti titokként kezelem, azokat megőrzöm, harmadik félnek 

nem teszem elérhetővé. 

 

5. Nyilatkozom, hogy a munkámra vonatkozó jogszabályok, szabványok és a Miskolci Akkreditált 

Vizsgaközpont vonatkozó szabályzásai szerint járok el – különösen az adatvédelem, pártatlanság és 

titoktartás tekintetében. Vállalom, hogy az adataimban keletkező változásokat, illetve minden olyan 

eseményt haladéktalanul jelentek a Vizsgaközpont felé, amely a fenti elveket befolyásolhatja. A 

pártatlanság megítélésének tekintetében elfogadom a PTK előírásait. 

 

 

Kelt:   

 

.............................................................  

pályázó aláírása  

 


