PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
pályázatot hirdet
SZAKMAI SZINTVIZSGA BIZOTTSÁG ELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE
történő felvételre
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a törvényben meghatározott szintvizsga szervezésére a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) jogosult.
A NAK a szakiskolai tanulók számára szintvizsgát szervez az első évfolyamon, február első
tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban, a törvényben, valamint a
szakmai és vizsgakövetelményben szabályozottak szerint.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a NAK az agrárminiszter
hatáskörébe tartozó következő szakképesítések szintvizsgáinak szervezését végzi:
Szakképesítés
azonosító száma

Szakképesítések megnevezése

34 622 01

Dísznövénykertész

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

34 541 01

Édesipari termékgyártó

34 621 01

Gazda

34 624 01

Halász, haltenyésztő

34 541 03

Húsipari termékgyártó

34 622 02

Kertész

34 621 02

Lovász

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

34 541 01

Molnár

34 541 05

Pék

34 541 06

Szőlész-borász

34 541 08

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

34 215 04

Virágkötő és virágkereskedő

34 541 09

Tartósítóipari szakmunkás

34 541 10

Tejipari szakmunkás

34 621 03

Állattartó szakmunkás

34 814 01

Családi gazdálkodó

34 541 07

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

34 541 11

Pék-cukrász

Szintvizsga elnökének főbb feladatai:
 a vizsgabizottság munkájának irányítása
 a szintvizsga szabályos előkészítésének, lebonyolításának ellenőrzése
 a tanulók munkájának értékelése
 a vizsga nyugodt légkörének biztosítása
 a

vizsga

megkezdésének

engedélyezése,

a

munkavédelmi,

tűzvédelmi,

egészségvédelmi előírások, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
meglététnek ellenőrzése
 a szintvizsga és a vizsgabizottság értekezleteinek vezetése
 a

tanulók

személyi

adatainak,

személyazonosságának,

a

vizsgára

bocsátás

szabályosságának, a vizsgával kapcsolatos iratok, beleértve a balesetvédelmi
oktatásról szóló jegyzőkönyv ellenőrzése
 tanulók tájékoztatása a vizsga lebonyolításáról, a vizsga befejezését követően a
vizsgabizottság döntéseiről
 a szintvizsga eredményeinek kihirdetése a vizsgabizottság és a segítő tanár
jelenlétében, a vizsga rövid értékelése
Pályázhatnak, akik
 szakirányú főiskolai, egyetemi szakmai végzettséggel, 5 éves szakirányú gyakorlattal,
és pedagógiai végzettséggel vagy
 szakirányú technikusi oklevéllel, 10 éves szakirányú szakmai gyakorlattal és
pedagógiai végzettséggel, vagy mesteroklevéllel, vagy
 szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal, érettségivel, 10 éves szakirányú szakmai
gyakorlattal és pedagógiai végzettséggel, vagy mesteroklevéllel rendelkeznek
 rendelkeznek oktatási/vizsgáztatási tapasztalattal
 büntetlen előéletűek
 vállalják a szintvizsga elnöki felkészítésen történő részvételt.
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A pályázatot a NAK honlapjáról letölthető adatlap (1. melléklet) kitöltésével lehet
benyújtani, a következő dokumentumok egyidejű csatolásával:
 iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 részletes szakmai önéletrajz (2. melléklet)
 büntetlen előélet igazolása
 gyakorlati időről igazolás munkaadótól (3. számú melléklet)
 a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való
közzétételéhez, valamint kezeléséhez (4. melléklet)
A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
A borítékon kérjük feltüntetni:

„NAK szintvizsga bizottság elnöki pályázat”
A pályázatok beadása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente egy alkalommal
történik.
A NAK Szakmai Szintvizsga Bizottság elnöki névjegyzékbe történő felvételről a pályázó
IGAZOLÁS-t kap.
A pályázattal kapcsolatos információt ad:
Szabó Sándorné
képzési referens
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Képzési Igazgatóság
Telefon: 0630/959-7616
E-mail: szabo.sandorne@nak.hu
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