Nyomtatvány

1

munkabiztonsági szakértői tevékenység2 folytatásának engedélyezése iránti kérelem
A kérelmező adatai:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Annak a szakterületnek, szakágazatnak a megjelölése és kódja, amelyre a kérelmező a
munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély kiadását kéri:
□ 23. Beruházásszervezés
□ 24. Üzem- és munkaszervezés
□ 25. Munkavédelem gazdasági elemzése
Kérem a megjelölt munkabiztonsági szakértői szakterület(ek) vonatkozásában a munkabiztonsági
szakértői névjegyzékbe történő felvételemet, valamint a munkabiztonsági szakértői tevékenység
folytatásának engedélyezését!
Iskolai végzettségre vonatkozó adatok:
-

oklevél száma, kelte:......................................................................................................................

-

oklevél kiállításának helye: ............................................................................................................

-

oklevelet kiállító iskola megnevezése: ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................

-

1

szak, kar megnevezése: .................................................................................................................

A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján.
2
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e nyomtatvány segítségével – a Kr. 2. § (2) bekezdése értelmében, az ott
meghatározott feltétellel – „Beruházásszervezés”, „Üzem- és munkaszervezés” és „Munkavédelem gazdasági
elemzése” munkabiztonsági szakértői szakterületek vonatkozásában nyújtható be kérelem a
Pénzügyminisztériumhoz.
*
Formátum: ország, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, (épület, lépcsőház, emelet,
ajtó).

Szakképzettség megnevezése: ...................................................................................................................
Amennyiben a kérelem benyújtásakor munkaviszonyban áll:
-

a munkáltató adatai:
-

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

-

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

-

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

- munkahelyi tevékenység és beosztás: ..................................................................................................
Nyelvismeretre vonatkozó adatok: ............................................................................................................
Amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával:
Nyelv: .................... Fok: .......................Típus: ..........
Nyelv: .................... Fok: .......................Típus: ..........
Nyelv: .................... Fok: .......................Típus: ..........
Hozzájárulok/Nem járulok hozzá,** hogy a kérelemben megadott személyes és végzettségemre
vonatkozó adataimat a Pénzügyminisztérium nyilvántartásba vegye.
Hozzájárulok/Nem járulok hozzá,** hogy a Pénzügyminisztérium – a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adataimon3
túl – a szakértői tevékenység szüneteltetése esetén a szünetelés tényét és időtartamát közzétegye.

Kelt: ...........................................,.............................

..................................................
aláírás
Mellékletek:
-

*

a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (bizonyítvány) másolata, külföldi felsőoktatási intézmény által
kiállított oklevél esetén annak magyar fordítása, valamint a honosításáról szóló irat;
a szakmai gyakorlat részletes leírása;
a szakmai gyakorlat, így különösen a foglalkoztatási jogviszony vagy vállalkozói tevékenység igazolása;
az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, és arra, hogy nem áll a munkabiztonsági szakértői
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

Formátum: ország, irányítószám, település, közterület neve és típusa, házszám, (épület, lépcsőház, emelet,
ajtó).
**
A megfelelő aláhúzandó.
3
2009. évi LXXVI. törvény 26. §.

