SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM
OM azonosító: 203052
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
Tel.: 62/554-562
Mobil: 30/620-8495

I.
Hivatalos neve: Szegedi Szakképzési Centrum
Székhelye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
Postai címe: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
Telefon száma: 06-62-554-560
Elektronikus levélcíme: info@szakkepzesszeged.hu
Honlapja: http://szakkepzesszeged.hu/
Ügyfélszolgálat: H: 8-11.00, 13-16.00
SZ: 11.00, 13-16.00
Cs: 13-16.00
II. Szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
1. A centrum többcélú köznevelési intézmény, amely a centrum székhelyén működő központi egységből (a
továbbiakban: a centrum központi munkaszervezete), és a tagintézményekből áll.
2. A tagintézmény a centrum szakképzési feladatellátást – a jogszabályok és SZMSZ által meghatározott
feltételek között – önállóan végző szervezeti egysége.
i.

A centrum központi munkaszervezete a centrum működésével kapcsolatos, különösen a
a) szakmai (tanügy-igazgatási),
b) pénzügyi/gazdálkodási/számviteli,
c) műszaki/üzemeltetési,
d) vagyongazdálkodási,
e) projekt (pályázati)
f) beszerzési/közbeszerzési,
g) humánerőforrás-gazdálkodási,
h) jogi,
i) titkársági
feladatokat látja el.

3. A centrum vezetése:
3.1 A centrum élén a főigazgató áll és a kancellár áll, helyettesek a szakmai főigazgató-helyettes és a gazdasági
vezető. A centrum tagintézménye élén a tagintézmény-vezető (a továbbiakban: igazgató) áll, helyettese
igazgató-helyettesi megbízást kap.
3.2 A főigazgatót és a kancellárt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter bízza meg.
A gazdasági vezető tekintetében a munkáltatói jogokat a kancellár gyakorolja.
A szakmai főigazgató-helyettest a centrum főigazgatója nevezi ki.
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3.3 A centrum tagintézményének igazgatóját a főigazgató az oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza
meg. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.
3.4 A tagintézményben általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes és nevelési-oktatási
igazgatóhelyettes nevezhető ki.
A tagintézmény igazgatóhelyettesét/igazgatóhelyetteseit és gyakorlati oktatásvezetőjét – az
igazgató javaslata alapján – a centrum főigazgatója nevezi ki.

III. Centrum vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonés telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Név
Angyalné Kovács
Anikó
Avramucz Mihály
Erdélyi Margit
Pető Katalin

Beosztása
főigazgató
kancellár
szakmai főigazgatóhelyettes
gazdasági vezető

Telefon
+36-62-554562
+36-62-554562
+36-62-554562
+36-62-554562

E-mail cím
foigazgato@szakkepzesszeged.hu
kancellar@szakkepzesszeged.hu
erdelyi.margit@szakkepzesszeged.hu
peto.katalin@szakkepzesszeged.hu

IV. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Igazgatói értekezlet
Állandó tagok:
Intézmény

Szegedi SZC

Név

Beosztás

Angyalné Kovács Anikó

főigazgató

Szegedi SZC

Avramucz Mihály

kancellár

Szegedi SZC

Erdélyi Margit

szakmai főigazgató-helyettes

Szegedi SZC

Pető Katalin

gazdasági vezető
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Szegedi SZC Gábor Dénes
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (062101)

Tímár Csaba

igazgató

Tótné Biró Zsuzsanna

igazgató

Farkasné Székely Angéla

igazgató

Siposné Gyuris Valéria

igazgató

Gyömbér Márta

igazgató

Feketű Béla

igazgató

Nemes-Nagy Katalin Erika

igazgató

Vargáné Szőke Márta

igazgató

Szegedi SZC Vedres István Építőipari
Szakgimnáziuma (062109)

Nagy János Miklós

igazgató

Szegedi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája (062110)

Horváth Levente Attila

igazgató

Szegedi SZC Hansági Ferenc
Szakképző Iskolája

Keveiné Mészáros Erika

igazgató

Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi
Szakképző Iskolája és Garabonciás
Kollégiuma

Kismarczi Zsolt

igazgató

Szegedi SZC Csonka János
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (062102)
Szegedi SZC Kőrösy József
Közgazdasági Szakgimnáziuma
(062103)
Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági
és Informatikai Szakgimnáziuma
(062104)
Szegedi SZC Krúdy Gyula
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Turisztikai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (062105)
Szegedi SZC Móravárosi
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (062106)
Szegedi SZC József Attila Általános
Iskolája és Szakképző Iskolája
(062107)
Szegedi SZC Déri Miksa
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája (062108)

V. Irányító, felügyeleti vagy ellenőrző szervek megnevezése
Irányító / felügyelet
764410 INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)
Középirányító
830733 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL (1089 Budapest, Kálvária tér 7.)
VI. A közfeladatot ellátó szerv jogállása
A szakképzési centrum (a továbbiakban: centrum) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
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működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő
intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a
szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm.
rendelet alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított, szakképzési feladatot ellátó
költségvetési szerv, köznevelési intézmény. A szakképzési feladatot a centrum a tagintézményei által látja el.
Feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok





2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő
intézkedésekről
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és
teljes szövege
SZMSZ –csatolva
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység
neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
-

Titkárságon, személyesen: Kálvária sgt. 84-86. 322-es iroda - ügyfélfogadási időben
e-mail-en: info@szakkepzesszeged.hu

VII. Nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke
http://szakkepzesszeged.hu/dokumentumok
VIII. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
http://szakkepzesszeged.hu/kozerdeku-adatok
IX. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv
az egyik szerződő fél
-

Csongrád Megyei Kormányhivatal  érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása (Kőrösy, Vasvári, GD)
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  együttműködési megállapodások képzésekben
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonkezelői jog
Mórahalom Város Önkormányzata vagyonhasználati jog, képzéshez hely biztosítása

X. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő helyiségek hasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek
Bérleti szerződés minta csatolva
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