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A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal  

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapj{n 

p{ly{zatot hirdet a 

Veszprémi SZC Gönczy P{l Szakközépiskol{ja és Szakiskol{ja 

 

igazgató (intézményvezető) 

 

beoszt{s{nak ell{t{s{ra. 

 

Foglalkoztat{s jellege: teljes munkaidő, munkaviszony 

 

A vezetői megbíz{s időtartama: 3 év.  

 

A munkavégzés helye: Veszprém, megye, 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3. 

  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbíz{ssal j{ró lényeges feladatok: 

 

A jogszab{lyoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató ir{nyít{sa mellett a 

szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, 

feladatell{t{s{val kapcsolatos ügyben, amelyet jogszab{ly nem utal a főigazgató vagy a kancell{r 

hat{skörébe. 

 

Munkabér:  

A munkabér a felek közötti meg{llapod{son, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető {ll{sú munkav{llalókra vonatkozó 

rendelkezésein alapul.  

P{ly{zati feltételek: 

 

 a p{ly{zó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint 

a szakképzésről szóló törvény végrehajt{s{ról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

127. § (1) bekezdésének megfelelően: 

- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében 

legal{bb alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik, 

- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legal{bb egy év intézményvezetői 

gyakorlatot szerzett vagy legal{bb sz{zhúsz ór{s tanügyigazgat{si és pedagógiai 

ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és 

- oktatói munkakörben vagy legal{bb heti tíz foglalkoz{s megtart{s{ra vonatkozó 

óraadói megbíz{s ell{t{sa sor{n legal{bb h{roméves szakmai gyakorlatot szerzett. 

 felhaszn{lói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmaz{sok) ismeretek, 

 a p{ly{zó ne {lljon a tevékenység folytat{s{t kiz{ró foglalkoz{stól eltilt{s hat{lya alatt, 

büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, tov{bb{ ne {lljon {llam elleni 

bűncselekmény, igazs{gszolg{ltat{s elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény 

vagy közélet tisztas{ga, valamint a nemzetközi közélet tisztas{ga elleni 

bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény 

miatt indult büntetőelj{r{s hat{lya alatt, 

 vagyonnyilatkozat-tételi elj{r{s lefolytat{sa.  
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A p{ly{zat részeként benyújtandó iratok, igazol{sok: 

 

 fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztat{si jogviszonyok pontos megjelölésével 

év, hó, nap megjelölésével), 

 az {ll{shely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga 

meglétét igazoló okm{nyok munk{ltató {ltal hitelesített m{solata, 

 90 napn{l nem régebbi hatós{gi erkölcsi bizonyítv{ny,  

 a p{ly{zó szakmai gyakorlat{t igazoló dokumentum (munk{ltatói igazol{s, munkakör 

megnevezésével), 

 motiv{ciós levél (maximum 1 oldal terjedelemben), 

 a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a p{ly{zó hozz{j{rul a teljes p{ly{zati anyag{nak 

sokszorosít{s{hoz, tov{bbít{s{hoz (harmadik személlyel közlés), 

 nyilatkozat arról, hogy a p{ly{zó hozz{j{rul személyes adatainak p{ly{zattal 

összefüggő kezeléséhez, tov{bbít{shoz. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

 

A munkakör legkor{bban 2020. július 2. napj{tól tölthető be. 

 

A p{ly{zat benyújt{s{nak hat{rideje: 2020. {prilis 30. 

 

A p{ly{zati kiír{ssal kapcsolatosan tov{bbi inform{ciót Schindler L{szlóné főigazgató nyújt, a 06-

70/1996-001-es telefonsz{mon. 

 

A p{ly{zatok benyújt{s{nak módja: 

A p{ly{zatot kérjük elektronikus form{ban a schindlerne@veszpremszc.hu e-mail címre megküldeni. 

Az elektronikus form{tumnak a p{ly{zatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazol{sokat 

.pdf form{tumban, a felsorol{snak megfelelően külön f{jlban kell tartalmaznia.  

P{ly{zat elbír{l{s{nak hat{rideje: 2020. június 30. 

A p{ly{zati kiír{s közzétételének helye: 

 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja 

 szakképzési centrum honlapja 

 szakképző intézmény honlapja 

 helyben szok{sos módon  

 

A p{ly{zó a jelen kiír{s valamennyi feltételét mag{ra kötelezőnek fogadja el. 


