Illetékbélyeg helye

Nyomtatvány

Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való
felvételi eljárásban a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálásához
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e nyomtatványon kizárólag munkabiztonsági területen bejegyezhető
igazságügyi szakértői engedélyezéshez szükséges igazolás iránti kérelem nyújtható be.

Kérelmező ügyfél személyazonosító igazolványának száma: ......................................................................
A kérelmező adatai:
-

neve és születési ideje:........................................................................................................................

-

születési helye és ideje:.......................................................................................................................

-

anyja neve: ..........................................................................................................................................

-

lakcíme:* ..............................................................................................................................................

-

postai címe (ha az nem azonos a lakcímével):* .................................................................................
.............................................................................................................................................................

-

telefonszáma: ......................................................................................................................................

-

e-mail címe: .........................................................................................................................................

Amennyiben a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll:
-

-

*

a munkáltató adatai:
-

neve:.......................................................................................................................................

-

címe:* ......................................................................................................................................

-

telefonszáma: ........................................................................................................................

munkahelyi tevékenység és beosztás: ...............................................................................................

Formátum: ország, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, (épület, lépcsőház, emelet,
ajtó).

Végzettség:

Végzettségi szint:

Megszerzés éve:

Szakképzettség megnevezése: .........................................................................................................................

Nyelvismeret:

Tudományos fokozatok:

Nyelvismeret foka:

Megszerzés éve:

Szakterületén működő szakmai kamarai tagság (ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai
tagságot jogszabály előírja):
..................................................................................................................... Belépés dátuma: .........................
..................................................................................................................... Belépés dátuma: .........................
..................................................................................................................... Belépés dátuma: .........................
Szakmai működésének főbb adatai (a szakágazatok és munkakörök részletes megjelölése a
munkáltató megnevezésével és az időtartam naptár szerinti feltüntetésével): ...........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Bejegyezni kívánt szakterület: munkabiztonsági terület az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való
felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló
208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja alapján.

Kérem előzetes szakhatósági állásfoglalás kibocsátását a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése alapján,
figyelemmel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges
szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm.
rendeletre!
Kelt:

....................................................
aláírás
Mellékletek:
az igazságügyi szakértői személyi lap;
az előírt képesítés meglétét tanúsító okirat másolata;
a szakmai működés részletes leírása;
a szakmai gyakorlati idő meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének igazolására a
munkáltató, megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértői intézmény vagy más foglalkoztató által
kiállított, egyéni vállalkozó esetén pedig a tevékenységi kör megkezdésének időpontjára vonatkozó
igazolás;
a kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a szakmai gyakorlat
időtartamát alátámasztó szerződést vagy – amennyiben a szerződésből nem állapítható meg a
jogviszony megszűnésének időpontja, vagy a szakmai gyakorlat időtartama – a szerződést, illetve a
munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszűnését
igazoló okirat másolata.

