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Minőségpolitika 

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható, gyors és 

színvonalas, a piaci igényekhez igazodó EU-konform felnőttképzési szolgáltatást nyújtson.  

Ennek keretében a régió munkaképes korú lakosai számára lehetőséget kívánunk nyújtani, 

hogy magas színvonalú szakmai képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű is-

merteket, szerezhessen új képesítéseket. Támogatjuk a dolgozók átképzését, a korszerű tech-

nológiák megismerésére irányuló továbbképzéseket, a megrendelői igények maximális figye-

lembevételével. Intézményi minőségpolitikánkban elsődleges a partner központúság. Ezért 

nagy körültekintéssel alkalmazzuk a felnőttképzési szolgáltatásainkkal kapcsolatos elvárásokat. 

Fő feladatunk, hogy hallgatóink reális időhatáron belül valós tudást szerezzenek. Az intézmény 

valamennyi munkatársa magáénak vallja, hogy tartalmas képzést kell nyújtania elérhető áron. 

Ezen értékekre alapozva tűztük ki célul, hogy a Nyugat-Dunántúli Régió egyik jelentős felnőtt-

képzési intézménye legyünk. 

A törvényi és jogszabályi előírásokat, a szakmai követelményeket betartva folyamatosan al-

kalmazkodunk azok változásaihoz. A hallgatókkal előre rögzített és megállapodott feltételeket 

következetesen betartjuk. Oktatóink szakmai képzettségére kiemelt figyelmet fordítunk. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az oktatás tárgyi feltételeinek színvonalas biztosítására; az oktatási felté-

telek folyamatos javítására. Célunk nem csak az átlagos tudás nyújtása, hanem egyéni készsé-

gek fejlesztése, az önképzés iránti igény kialakítása. Fontosnak tartjuk a hallgatói visszajelzé-

seket, melyeket a folyó oktatási folyamatokba tudatosan beépítünk. Meggyőződtünk arról, 

hogy ezen visszajelzések, vélemények és javaslatok alapján tudunk igazán színvonalas a tanu-

lók, hallgatók igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítő képzési szolgáltatást nyújtani.  

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink felkészültek legyenek – a kompetenciák révén- az élet-

hosszig tartó tanulásra, az Európai Uniós elvárásokra, a XXI. századi munkavállalói és munka-

adói igények kielégítésére. 

Az intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatáro-

zott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevé-

kenység folyamatos fejlesztése iránt.  
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Elkötelezettségünk: 

Irányítási folyamataink középpontjában a képzés minőségének növelése áll, amely a képzés 

feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul, önértékelésre épül, a személyi feltételek folya-

matos fejlesztésével elősegíti az oktatók továbbképzését és önképzését a képzés minőségének 

javítása érdekében. 

Az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások minőségé-

nek javítása adatokon és visszajelzéseken alapul, a képzési tevékenység külső és belső részt-

vevőinek bevonására épül, összhangban az intézmény méretével és képzéseinek összetettsé-

gével. 

Legfőbb célunk a szakmai követelmények maradéktalan kielégítése, szakmai munkánk ered-

ményességének folyamatos fejlesztése. 

Tudatosítjuk a szervezet minden szintjén, hogy felkészült, elkötelezett és együttműködő mun-

katársainktól kiváló teljesítményt várunk. 

A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi 

és tárgyi feltételeit. A megrendelők, munkatársak, oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igé-

nyeinek kielégítése érdekében az „elégedettségi” kérdőív elemzése alapján folyamatosan fej-

lesztjük folyamatainkat, infrastruktúránkat. 

Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve meg-

rendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk 

meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi mi-

nőségpolitikánkban a partnerközpontúság az elsődleges. 

Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és fele-

lősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követel-

mények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek meg-

valósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minő-

ségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véle-

ményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felül-

vizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük. 
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Képző Intézmény bemutatása 

Intézményünk, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása óta (2015. július 1.) jog-

utódként, az iskolai rendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat.  

Ennek keretében Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti városok és a környező települések munkaké-

pes korú lakosai számára nyújtunk elsősorban lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzés 

során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, főként ipari jellegű, a munkavállalást, to-

vábbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, szerezhesse-

nek új képesítéseket. Ezáltal a térség gazdálkodó szervezeteit, ipari vállalkozásait és vállalko-

zóit kívánjuk támogatni oly módon, hogy képzéseink résztvevőinek bővüljön munkavállalási 

lehetősége, illetve javuljon munkájuk minősége. Képzéseinket a megrendelői igények maximá-

lis figyelembevételével, igényes eszközparkkal és felkészült oktatókkal valósítjuk meg. 

 

Képzési kínálatunk: 
 

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum vezetősége felnőttképzési tevékenységére vonatkozó 

stratégiáját összehangolta az iskolai rendszerű oktatásra kialakított hosszú távú elképzelései-

vel.  

A Zalaegerszegi SZC jelenleg 10 szakképző tagiskolájában, azok telephelyein folytat képzést. 

Iskolarendszerű képzésben 234 szakképesítésben oktathatunk az alapdokumentumunk sze-

rint, illetve 30 ágazatban 18 képzési helyszínen. 

A Szakképzési Centrum megalakulása óta (2015. július 1.) a következő képzéseket valósítottuk, 

valósítjuk meg: 

 Villanyszerelő 

 Folyóelektródás és védőgázas ívhegesztő képzés 

 Szakács 

 Pincér 

Fentiek alapján tehát az iskolarendszeren kívüli képzésben is rendelkezünk a képzések indítá-

sához szükséges humán, illetve technikai erőforrásokkal.   
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Képzési kínálatunk jelenleg elsősorban „A” képzési körös (OKJ-s) képzésekből áll, de célunk, 

hogy képzési kínálatunkat „B” (nem OKJ-s szakmai képzések) képzési körös képzésekkel is to-

vább bővítsük a velünk kapcsolatban álló gazdálkodó és egyéb szervezetek kérésének, igényé-

nek megfelelően. 

 
 

 

Dokumentumok 

 

Tevékenységünkre vonatkozó tájékoztatók, képzési programok Tagintézményeink titkárságán, 

illetve székhelyünkön 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. sz. alatt tekinthetőek meg. 

 

 

 

Ügyfélszolgálat: 

Zalaegerszegi SZC rendszeres és nyilvános nyitva tartással és ügyfélszolgálattal rendelkezik. 

Intézményünk a Zalaegerszeg Kinizsi u.74. szám alatt található „TISZK” épületében, illetve a 

képzési helyszíneken a következő időpontokban áll a személyesen érdeklődők rendelkezésére: 

Az ügyfélszolgálati időben munkatársunk személyesen fogadja az érdeklődőket, és igényeik-

nek megfelelő információt nyújt a képzési és a képzést kiegészítő tevékenységekről, az azokon 

történő részvétel feltételeiről, a tanfolyamok indítási időpontjairól. Kérésre a képzési progra-

mokra vonatkozó írásbeli tájékoztatót, igény esetén magát a képzési programot, illetve a je-

lentkezési lapot is az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk. Igény esetén előjegyzésbe vesz-

szük, hogy a legközelebbi - elképzeléseiknek megfelelő - tanfolyam indítási időpontjáról tájé-

koztathassuk érdeklődőinket. Amennyiben egyedi kérdés van, az érdeklődő a szakmai vezető-

höz is fordulhat. Az ügyfélszolgálat telefonon és e-mailben is elérhető. 
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Ügyfélszolgálati nyitva tartásunk: 

 

Napok Személyes ügyfélfogadási időpontok 

Hétfő 8.00-16.00 

Kedd 8.00-15.30 

Szerda 8.00-15.30 

Csütörtök 8.00-15.30 

Péntek 8.00-13.30 

 

A telefonon érdeklődők ezekben az időpontokban a szakképzési centrum székhelyén a 

92/313-635 telefonszámon hívhatják az ügyfélszolgálatot. 

Ezen kívül Szabó Károly főigazgató (06-30/1967-871), illetve Böröcz Csaba (06-30/1967-866) 

szakmai főigazgató-helyettes a fent jelzett időpontokon kívül is hívható mobiltelefonon.  

E-mail címünk: info@zegszakkepzo.hu 

Panaszkezelés 

A képzésben résztvevők sérelem esetén az oktatóhoz, az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárs-

hoz, a tagiskolák vezetőihez, illetve az intézmény szakmai vezetőjéhez egyaránt fordulhatnak, 

aki azt szóban vagy írásban egyaránt köteles befogadni. Panasz elektronikus levélben is be-

nyújtható. Az intézkedés eredményéről a panaszost írásban értesítjük. 

A panaszkezelési szabályzat ügyfeleink számára az ügyfélfogadóban hozzáférhető. 
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Tagintézményeink elérhetősége: 

 

Tagintézmény neve Tagintézmény 
vezetője 

e-mail telefon 

Zalaegerszegi SZC Csány 
László Közgazdasági Szakkö-
zépiskolája 

Rigó Csabáné igazgatosag@csany-zeg.hu 92/511-800 

Zalaegerszegi SZC Deák Fe-
renc Szakközépiskolája és 
Szakiskolája 

Rozmán Sándor info@deakf-zala.sulinet.hu 92/596-456 

Zalaegerszegi SZC Széchenyi 
István Szakközépiskolája és 
Szakiskolája 

Braun Tünde titkarsag@szimki.sulinet.hu 92/311-465 

Zalaegerszegi SZC Ganz Áb-
rahám Szakközépiskolája 

Makár Barnabás info@ganzszki.hu 92/596-372 

Zalaegerszegi SZC Munkácsy 
Mihály Szakközépiskolája és 
Szakiskolája 

Vargáné 
Bérczes Bernadett 

info@munkacsyszki.hu 92/510-773 

Zalaegerszegi SZC Lámfalussy 
Sándor Szakképző Iskolája 

Tótiván Endre 
iskola@lamfalussy-

lenti.sulinet.hu 
92/551-223 

Zalaegerszegi SZC Báthory 
István Szakképző Iskolája 

Kónyáné Tömpe 
Lívia 

titkarsag@paterdombisuli.hu 92/815-510 

Zalaegerszegi SZC Asbóth 
Sándor Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 

Csótár András suli@asboth.sulinet.hu 06-83/311-596 

Zalaegerszegi SZC Közgazda-
sági Szakközépiskolája 

Siszler Katalin igazgato@kozgazd.hu 06-83/312-030 

Zalaegerszegi SZC Vendéglá-
tó, Idegenforgalmi, Kereske-
delmi Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 

Fisli István igazgato@kvszk.hu 06-83/515-315 

 
 
 

Kapcsolat: 

Székhely: 92/313-635 

Szakmai vezető: Szabó Károly (06-30/1967-871) 

Szakképzési és felnőttképzési ügyintéző: Szabóné Horváth Marietta 

E-mail cím: info@zegszakkepzo.hu 


