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GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT I. 
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő  

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  

Épületgépész technikus  

szakképesítések 

34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 

Időpontja:  2018. április 23-24-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős:  Bujdosó Balázs telefonszám: 06-1-505-43-00/160. mellék   

      e-mail: tanmuhely@szily.hu            

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

A döntő komplex gyakorlati versenyfeladatból áll. 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

Perc 

Elérhető 

pontszám 

Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő 

feladatok (szvk szerint „B” feladat) 
480 200 

 

A verseny időrendi megosztása: 

1. versenynap: 240 perc 

2. versenynap: 240 perc 

 

A verseny ideje alatt elvégzendő feladatok: 

 Gázmérő elhelyezése, fogyasztói gázvezeték-hálózat kiépítése adott csőanyagból, 

előírt technológiával és a gázkészülékek bekötése rajz alapján.  

 Központi fűtési rendszer kiépítése. Gázkazán és a fűtőtestek szerelőfalon történő 

elhelyezése és hálózatba kötése adott csőanyagból, előírt technológiával rajz alapján. 

 Csőkötések szakszerű kivitelezése, szerelvények elhelyezése 

 Tartószerkezetek, rögzítő elemek beépítése 

 Nyomáspróbák 

 A kivitelezés során a szakszerű szerelési elvek és munkavédelmi szabályok betartása 

 

Értékelési szempontok: 

- berendezések és készülékek elhelyezése és bekötése, 

- rendszer-kialakítás (szakszerű kötéstechnológia), 

- az adott kötéstechnológia szakszerű előkészítése és kivitele, 

- mérettartás, 

- nyomáspróba, 

- szakszerű szerszámhasználat, 

- rendezett munkakörnyezet, 

- munkavédelmi előírások betartása, 

- esztétika. 
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Döntő értékelése, szakmai vizsga alóli mentesség: 

Gyakorlati verseny értékelése: 

 Pontszám 

„B” feladat: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték 

és rendszerszerelő feladatok  
200 

Összesen: 200  

A döntőben a gyakorlati versenytevékenység ideje eltér az szvk-ban meghatározottól. 

A verseny helyezési sorrendje a „B” feladattal elért összpontszám alapján! 

 

Felmentés: 

A döntőn a „B” gyakorlati versenyfeladat 60% vagy e fölötti teljesítése esetén érvényesíthető. 

 

A döntőre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

 

- villáskulcs készlet 5-32    1 készlet 

- vízpumpafogó      1 db 

- csavarhúzókészlet     1 készlet 

- 1 1/2” svédfogó     1 db 

- elektromos forrasztó készülék   1 db 

- rézcsővágó, rézcsősorjázó    1 db 

- mérőszalag 2 fm     1 db 

- vízmérték 50 cm     1 db 

- Ø15 csőtok tisztító kefe    1 db 

- Ø18 csőtok tisztító kefe    1 db 

- lépcsős radiátor kulcs (cafni kulcs)   1 db 

- fűrészlap      1 db 

- alkoholos filc jelöléshez    1 db 

- Acél csővágó      1 db 

- armatúra fogó (vagy állítható villáskulcs)  1 db 

- 13-as villáskulcs     2 db 

- Press gép „V”-s pofákkal(Viega) 15, 18, 22  1 db 

- Hosszabbító elektromos 5 m (bevizsgált)  1 db 

 

Az alábbi felszerelést is hozzák magukkal: 

- szereléshez törlőruha! 

- íróeszközök (toll, ceruza) 

 

A többi szerszámot, kisgépet stb. a versenyszervező iskola biztosítja a támogató cégek 

bevonásával! 

A gyakorlati versenyen zárt bőrcipő (bakancs), zárt munkaruha és sapka használata 

kötelező.  

 

Az elektromos eszközök munkavédelmi megfelelősségét igazoló papírt, valamint a verseny 

előtt az iskolában megtartott 1 hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvet is 

hozzák magukkal! (NEM Munkavédelmi Napló)!  

A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv tartalmánál vegyék figyelembe az SZVK szerinti 

feladatleírást. 

Szakmánként külön igazolások kiállítása szükséges! 
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KÖZPONTIFŰTÉS-ÉS GÁZHÁLÓZAT-RENDSZERSZERELŐ 34 582 09 

 SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY döntőjének lebonyolítása 

 

2018. április 23. (Hétfő) 

8.30 – 8.50 Regisztráció (munkaruhában), érvényes igazolvánnyal 

9.00 – 9.20 Munkavédelmi oktatás, általános tájékoztató 

9.25  Átvonulás ünnepélyes megnyitóra munkaruhában 

10.00 – 11.30 Megnyitó, feladatok ismertetése 

11.30 – 13.00 Verseny: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő 

feladatok 

13.00 – 13.20 Ebéd 

13.20 – 15.50 Verseny: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő 

feladatok 

15.50 – 16.00 Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

 

2018. április 24. (Kedd) 

9.00 – 13.00 Verseny: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő 

feladatok  

13.00  Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

  Ebéd 

2018. április 25. (Szerda) 

09.30 Találkozás a verseny területnél, átvonulás az ünnepélyes záró ünnepségre (öltönyben) 

10.00 Ünnepség kezdete 

  Ünnepség után találkozó a versenyterületen! 

  (eredmények, felmentések ismertetése) 
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34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

Időpontja:  2018. április 23-24-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős:  Bujdosó Balázs telefonszám: 06-1-505-43-00/160. mellék   

      e-mail: tanmuhely@szily.hu            

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

 

A döntő komplex gyakorlati versenyfeladatból áll. 

Téma (versenyfeladat) Időtartam perc 
Elérhető  

pontszám 

Víz- és csatornarendszer-, közműcsőhálózat-szerelő 

feladatok (szkv szerint „B” feladat) 
480 200 

 

A verseny időrendi megosztása: 

1. versenynap: 240 perc 

2. versenynap: 240 perc 

 

A verseny ideje alatt elvégzendő feladatok: 

 Vízmérők elhelyezése, hideg- meleg vizes hálózat kiépítése adott csőanyagból, előírt 

technológiával.  

 Csőkötések szakszerű kivitelezése, szerelvények elhelyezése 

 Tartószerkezetek, rögzítő elemek beépítése 

 Szennyvíz-hálózat kiépítése adott csőanyagból előírt technológiával.  

 Vizes berendezési tárgyak felszerelése, hideg-, meleg- és szennyvíz oldali bekötése 

rajz alapján. 

 Nyomáspróbák 

 A kivitelezés során a szakszerű szerelési elvek és munkavédelmi szabályok betartása  

Értékelési szempontok: 

- berendezések és készülékek elhelyezése és bekötése, 

- rendszer-kialakítás (szakszerű kötéstechnológia), 

- az adott kötéstechnológia szakszerű előkészítése és kivitele, 

- mérettartás, 

- nyomáspróba, 

- szakszerű szerszámhasználat, 

- rendezett munkakörnyezet, 

- munkavédelmi előírások betartása, 

- esztétika. 
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Döntő értékelése, szakmai vizsga alóli mentesség: 

Gyakorlati verseny értékelése: 

 Pontszám 

„B” feladat: Víz- és csatornarendszer-, közműcsőhálózat-

szerelő feladatok 
200 

Összesen: 200 

A döntőben a gyakorlati versenytevékenység ideje eltér az szvk-ban meghatározottól. 

A verseny helyezési sorrendje az „B” feladattal elért összpontszám alapján! 

Felmentés: 

A döntőn a „B” gyakorlati versenyfeladat 60% vagy e fölötti teljesítése esetén érvényesíthető. 

 

A döntőre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

 

- villáskulcs készlet 7 – 32    1 készlet 

- csavarhúzó készlet (lapos,csillag)   1 készlet 

- mérőszalag 3 fm     1 db 

- alkoholos filc (jelöléshez)    1 db 

- vízmérték 50 cm     1 db 

- vízpumpafogó      1 db 

- többrétegű csőhöz csővágó + kalibráló  1 db 

- műanyag csővágó     1 db 

Az alábbi felszerelést is hozzák magukkal: 

- szereléshez törlőruha! 

- íróeszközök (toll, ceruza) 

 

A többi szerszámot, kisgépet stb. a versenyszervező iskola biztosítja a támogató cégek 

bevonásával! 

 

A gyakorlati versenyen zárt bőrcipő (bakancs), zárt munkaruha és sapka használata 

kötelező.  

 

A verseny előtt az iskolában megtartott 1 hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatási 

jegyzőkönyvet is hozzák magukkal! (NEM Munkavédelmi Napló)!  

A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv tartalmánál vegyék figyelembe az SZVK szerinti 

feladatleírást. 

Szakmánként külön igazolások kiállítása szükséges! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

VÍZ-, CSATORNA-ÉS KÖZMŰ-RENDSZERSZERELŐ 34 582 12 

 SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY döntőjének lebonyolítása 

 

2018. április 23. (Hétfő) 

8.30 – 8.50  Regisztráció (munkaruhában), érvényes igazolvánnyal 

9.00 – 9.20  Munkavédelmi oktatás, általános tájékoztató 

9.25   Átvonulás ünnepélyes megnyitóra munkaruhában 

10.00 – 11.30  Megnyitó, feladatok ismertetése 

11.30 – 13.00 Verseny: Víz- és csatornarendszer-, közműcsőhálózat-szerelő feladatok  

13.00 – 13.20 Ebéd 

13.20 – 15.50 Verseny: Víz- és csatornarendszer-, közműcsőhálózat-szerelő feladatok 

15.50 – 16.00 Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

 

2018. április 24. (Kedd) 

9.00 – 13.00 Verseny: Víz- és csatornarendszer-, közműcsőhálózat-szerelő feladatok 

13.00 Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

   Ebéd 

 

2018. április 25. (Szerda) 

09.30 Találkozás a verseny területnél, átvonulás az ünnepélyes záró 

ünnepségre (öltönyben) 

10.00   Ünnepség kezdete 

   Ünnepség után találkozó a versenyterületen! 

   (eredmények, felmentések ismertetése) 
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34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

Időpontja:  2018. április 23-24-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős:  Bujdosó Balázs telefonszám: 06-1-505-43-00/160. mellék   

      e-mail: tanmuhely@szily.hu            

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

 

A döntő komplex gyakorlati versenyfeladatból áll. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam perc 
Elérhető  

pontszám 

Légtechnikai- és hűtőtechnikai rendszerszerelő feladat 

(gyakorlat) (szvk szerint „B” feladat) 
480 200 

 

1. versenynap: Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok 

 Hűtőkörök szerkezeti elemeinek bemutatása, szerelésük, hibakeresés és elhárítás 

 Osztott rendszerű klímaberendezés összeállítása rajz alapján 

 A kivitelezés során a szakszerű szerelési elvek és munkavédelmi szabályok betartása 

 

2. versenynap: Légtechnikai rendszerszerelő feladatok 

 Légcsatorna-elemek helyszínen történő elkészítése és a légtechnikai hálózat kiépítése 

rajz alapján 

 A kivitelezés során a szakszerű szerelési elvek és munkavédelmi szabályok betartása 
 

Értékelési szempontok: 

- berendezések és készülékek elhelyezése és bekötése, 

- rendszer-kialakítás (szakszerű kötéstechnológia), 

- az adott kötéstechnológia szakszerű előkészítése és kivitele, 

- mérettartás, 

- nyomáspróba, 

- szakszerű szerszámhasználat, 

- rendezett munkakörnyezet, 

- munkavédelmi előírások betartása, 

- esztétika. 

 

Döntő értékelése, szakmai vizsga alóli mentesség: 

Gyakorlati verseny értékelése: 

 

 Pontszám 

„B1” feladat: Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok 100 

„B2” feladat: Légtechnikai rendszerszerelő feladatok 100 

Összesen: 200 
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A döntőben a gyakorlati versenytevékenység ideje eltér az szvk-ban meghatározottól. 

A verseny helyezési sorrendje az „B1” és „B2” feladattal elért összpontszám alapján! 

 

Felmentés: 

A döntőn a „B” gyakorlati versenyfeladat 60% vagy e fölötti teljesítése esetén érvényesíthető. 

A döntőre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

 

— villáskulcs készlet 8- 24-ig     készlet 

- imbuszkulcs 5-ös       1 db 

- csavarhúzó készlet (lapos és csillag)     készlet 

- lamellás peremező készlet Ø6 – Ø10 rézcsőhöz   1 db 

- rézcsővágó Ø6 – Ø10       1 db 

- talpas derékszög 160 mm      1 db 

- fáziskereső         1 db 

- lakatfogó        1 db 

- blankoló fogó        1 db 

- rézcsőhajlító Ø6 – Ø10 rézcsőhöz    1 db 

- rézcső sorjázó (külső, belső)      1 db 

- kézi fémfűrész       1 db 

- vákuummérő óra       1 db 

- vákuumszivattyú armatúrával és nyomásmérő órákkal  1 db 

- R410A-hoz csatlakozó tömlők     1 m 

- mérőszalag        1 db 

- vízmérték 50 cm       1 db 

- jelölő filctoll vagy ácsceruza      1 db 

- tapétavágó (snitzer)       1 db 

- hosszabbító (elektromos) 5 m bevizsgált (kapcsolóval)  1 db 

- acélvonalzó (legalább 300-as)     1 db 

 

Az alábbi felszerelést is hozzák magukkal: 

- szereléshez törlőruha! 

- íróeszközök (toll, ceruza) 

 

A többi szerszámot, kisgépet stb. a versenyszervező iskola biztosítja a támogató cégek 

bevonásával! 

 

A gyakorlati versenyen zárt bőrcipő (bakancs), zárt munkaruha és sapka használata 

kötelező.  

 

Az elektromos eszközök munkavédelmi megfelelősségét igazoló papírt, valamint a verseny 

előtt az iskolában megtartott 1 hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvet is 

hozzák magukkal! (NEM Munkavédelmi Napló)!  

A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv tartalmánál vegyék figyelembe az SZVK szerinti 

feladatleírást. 

Szakmánként külön igazolások kiállítása szükséges! 
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HŰTŐ-ÉS LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ 34 582 05 

 SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY döntőjének lebonyolítása 

2018. április 23. (Hétfő) 

 

8.30 – 8.50  Regisztráció (munkaruhában), érvényes igazolvánnyal 

9.00 – 9.20  Munkavédelmi oktatás, általános tájékoztató 

9.25   Átvonulás ünnepélyes megnyitóra munkaruhában 

10.00 – 11.30  Megnyitó, feladatok ismertetése 

11.30 – 13.00 Verseny: Hűtőtechnikai rendszerszerelő szerelési műveletek elvégzése 

feladatok 

13.00 – 13.20  Ebéd 

13.20 – 15.50 Verseny: Hűtőtechnikai rendszerszerelő szerelési műveletek elvégzése 

feladatok 

15.50 – 16.00  Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

 

2018. április 24. (Kedd) 

9.00 – 13.00 Verseny: Klíma- és légtechnikai szerelési műveletek feladatok 

13.00   Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

   Ebéd 

 

2018. április 25. (Szerda) 

09.30 Találkozás a verseny területnél, átvonulás az ünnepélyes záró 

ünnepségre (öltönyben) 

10.00   Ünnepség kezdete 

   Ünnepség után találkozó a versenyterületen! 

   (eredmények, felmentések ismertetése) 
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54 582 01 Épületgépész technikus 

Időpontja:  2018. április 23-24-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős:  Bujdosó Balázs telefonszám: 06-1-505-43-00/160. mellék   

      e-mail: tanmuhely@szily.hu            

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

 

A döntő komplex gyakorlati versenyfeladatból áll. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam perc 
Elérhető  

pontszám 

Épületgépészeti rendszerek kialakítása, 

nyomáspróbája (gyakorlati feladat) 
480 200 

 

A verseny időrendi megosztása: 

1. versenynap: 240 perc 

2. versenynap: 240 perc 

 

A verseny ideje alatt elvégzendő feladatok: 

 Falikazán elhelyezése, radiátoros és felületfűtési kör szakszerű kialakítása, a fűtési 

hálózat kiépítése adott csőanyaggal és előírt technológiával rajz alapján. 

 Nyomáspróba 

 Vizes berendezési tárgy elhelyezése és szakszerű bekötése 

 Hidraulikai kör felépítése és jellemzése 

 Csőkötések szakszerű kivitelezése, szerelvények elhelyezése 

 Tartószerkezetek, rögzítő elemek beépítése 

 A kivitelezés során a szakszerű szerelési elvek és munkavédelmi szabályok betartása 

 

Értékelési szempontok: 

Gyakorlati verseny: 

- berendezések és készülékek elhelyezése és bekötése a megadott rajz szerint, 

- rendszer-kialakítás (szakszerű kötéstechnológia), 

- az adott kötéstechnológia szakszerű előkészítése és kivitele, 

- mérettartás, 

- nyomáspróba, 

- szakszerű szerszámhasználat, 

- rendezett munkakörnyezet, 

- munkavédelmi előírások betartása, 

- esztétika. 

 

Döntő értékelése, szakmai vizsga alóli mentesség: 

Gyakorlati verseny értékelése: 

 

 Pontszám 

Épületgépészeti rendszerek kialakítása, nyomáspróbája 200 

Összesen: 200 
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A döntőben a gyakorlati versenytevékenység ideje eltér az szvk-ban meghatározottól. 

A verseny helyezési sorrendje a versenyfeladattal elért összpontszám alapján! 

 

Felmentés: 

A versenyfeladattal elért 60% vagy e fölötti teljesítése esetén. 

 

A döntőre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

 

— villáskulcs készlet 7-36     1 készlet 

— vízpumpafogó       1 db 

— csavarhúzókészlet      1 készlet 

— 1 1/2” svédfogó      1 db 

— présgép       1 db 

— Ø18 V profilú préspofa     1 db 

— Ø22 V profilú préspofa     1 db 

— mérőszalag 2 fm      1 db 

— vízmérték 50 cm      1 db 

— lépcsős radiátor kulcs (cafni kulcs)    1 db 

— alkoholos filc jelöléshez     1 db 

— hosszabbító (elektromos) 5 m bevizsgált   1 db   

- gebócsőhöz peremkészítő (3/4” víz)    1 db  

- Réz csővágó       1 db 

- Sorjázó rézhez      1 db 

- műanyag levágó olló (KPE olló)    1 db 

- armatúra fogó (vagy állítható villáskulcs)   1 db 

- 13-as villáskulcs      2 db 

- fűrészlap       1 db 

- tokos műanyag hegesztő Ø20 csőhöz   1 db 

- csőkulcs készlet      1 db 

- tömítőanyag        

- Ø22 csőhajlító (Robend H+W ajánlott)   1 db 

 

Az alábbi felszerelést is hozzák magukkal: 

- szereléshez törlőruha! 

- íróeszközök (toll, ceruza) 

 

A többi szerszámot, kisgépet stb. a versenyszervező iskola biztosítja a támogató cégek 

bevonásával! 

 

A gyakorlati versenyen zárt bőrcipő (bakancs), zárt munkaruha és sapka használata 

kötelező.  

 

Az elektromos eszközök munkavédelmi megfelelősségét igazoló papírt, valamint a verseny 

előtt az iskolában megtartott 1 hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvet is 

hozzák magukkal! (NEM Munkavédelmi Napló)!  

A munkavédelmi oktatási jegyzőkönyv tartalmánál vegyék figyelembe az SZVK szerinti 

feladatleírást. 

Szakmánként külön igazolások kiállítása szükséges! 
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ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS 54 582 01 

 ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY döntőjének lebonyolítása 

2018. április 23. (Hétfő) 

 

8.30 – 8.50  Regisztráció (munkaruhában), érvényes igazolvánnyal 

9.00 – 9.20  Munkavédelmi oktatás, általános tájékoztató 

9.25   Átvonulás ünnepélyes megnyitóra munkaruhában 

10.00 – 11.30  Megnyitó, feladatok ismertetése 

11.30 – 13.00  Verseny: Épületgépészeti rendszerek kialakítása, nyomáspróbája 

13.00 – 13.20  Ebéd 

13.20 – 15.50  Verseny: Épületgépészeti rendszerek kialakítása, nyomáspróbája 

15.50 – 16.00  Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

 

2018. április 24. (Kedd) 

9.00 – 13.00  Verseny: Épületgépészeti rendszerek kialakítása, nyomáspróbája  

13.00   Versenyterület rendbetétele, átadása az értékelő bizottságnak 

   Ebéd 

 

2018. április 25. (Szerda) 

09.30 Találkozás a verseny területnél, átvonulás az ünnepélyes záró 

ünnepségre (öltönyben) 

10.00   Ünnepség kezdete 

   Ünnepség után találkozó a versenyterületen! 

   (eredmények, felmentések ismertetése) 
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GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT II. 

Ipari gépész  

Gépi forgácsoló  

Hegesztő  

Épület- és szerkezetlakatos  

Szerszámkészítő  

Gépgyártástechnológiai technikus  

Mechatronikai technikus  

szakképesítések 

34 521 04 Ipari gépész 

Időpont: 2018. április 5-6. 

Helyszín: Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és  

      Szakközépiskolája 

      2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

A helyszíni versenyfelelős: Fenyvesi Ottó 06-30/3457865 

 

A verseny időbeosztása: 

2018. 04.05.  1015-1030 Regisztráció 

   1030-1100 Tájékoztató, a versenyhelyszín elfoglalása,  

     munkavédelmi oktatás 

1100-1630 Gyakorlati versenytevékenység 

1230-1300 Ebéd 

1800  Vacsora 

2018. 04.06.  645-  Reggeli 

   800-1310 Gyakorlati és szóbeli versenytevékenység 

   1320-  Ebéd, hazautazás 

A döntőn a versenyzők egy mindennap használatos, az iparban is megtalálható berendezésen 

hiba meghatározást végeznek, a szükséges javítási, karbantartási feladatot elvégzik. Ha 

szükséges, alkatrészt cserélnek. A szerelési tevékenység mellett gépalkatrészen összetett 

méret-, alak-, helyzetellenőrzést végeznek.  Egy adott munkadarab roncsolásos és roncsolás 

mentes anyagvizsgálatát hajtják végre. A kapott értékeket kiértékelik, anyagi jellemzőket 

határoznak meg. 

A gyakorlati feladathoz tartozóan elsősegély nyújtási és újraélesztési tevékenységet végeznek. 

A szóbeli feladat megoldására a gyakorlati vizsgatevékenységgel egy időben kerül sor. A 

szóbeli felelt teljesítésénél felkészülési idő nincs. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínem igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges) 

- minden versenyző a döntőre munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget köteles magával 

hozni 

- minden versenyző köteles magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatásról szóló igazolását, melyet a verseny helyszínén köteles leadni 

A fent leírtak hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után. 

Hozzon magával a versenyző: 

- a feladat megoldásához íróeszközt, zsebszámológépet. A versenyzők a feladat 

megoldása során saját mérőeszközt (tolómérő) használhatnak. 
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Egyéb információk: 

A versenyzők és – iskolánként 1 fő – kísérők számára az első napi ebédtől a második napi 

ebédig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes.  

 

34 521 03 Gépi forgácsoló 

Időpont: 2018. április 11-12. 

Helyszín: Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és 

      Szakközépiskolája 

      2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

A helyszíni versenyfelelős:  Fenyvesi Ottó  06 30/3457865 

 

A verseny időbeosztása: 

2018. 04.11.  1015-1030 Regisztráció 

   1030-1100 Tájékoztató, a versenyhelyszín elfoglalása,  

     munkavédelmi oktatás 

1100-1630 Gyakorlati versenytevékenység 

1230-1300 Ebéd 

1800  Vacsora 

2018. 04.12.  645-  Reggeli 

   800-1310 Gyakorlati és szóbeli versenytevékenység 

   1320-  Ebéd, hazautazás 

 

A döntőben a versenyzők egy hengeres, több alkatrészből álló, iparban használatos készüléket 

állítanak elő. A készülék különböző meneteket tartalmaz, amelyek elkészíthetők metszővel, 

menetfúróval, másrészt esztergakéssel. 

A feladat szakszerű elvégzéséhez szükség van a feladathoz mellékelt rajz pontos olvasására, 

az esztergálási és marási  feladat szakszerű elvégzésére. A verseny során a pontos mérésnek, a 

kitartó koncentráló készségnek nagy szerepe van. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínem igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges) 

- minden versenyző a döntőre munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget, köteles magával 

hozni 

- minden versenyző köteles magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatásról szóló igazolását, melyet a verseny helyszínén köteles leadni 

- minden versenyző hozzon magával 60º-os menetkést külső és belső menet 

elkészítéséhez. (Átmenő furatban készítendő menet M24x1,5 mm, 60 mm hosszan.) 

- a versenyzőnél legyen íróeszköz 

A fent leírtak hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után. 

 

Hozhat magával a versenyző: 

- saját mérőeszközt, tolómérőt 

Egyéb információk: 

A versenyzők és – iskolánként 1 fő – kísérők számára az első napi ebédtől a második napi 

ebédig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes.  
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34 521 06 Hegesztő 

Időpont: 2018. április 11-12. 

Helyszín: Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és 

      Szakközépiskolája 

      2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

A helyszíni versenyfelelős:  Takács Lajos     06 30/2773909 

 

A verseny időbeosztása: 

2018. 04.11.  1015-1030 Regisztráció 

   1030-1100 Tájékoztató, a versenyhelyszín elfoglalása,  

     munkavédelmi oktatás 

1100-1545 Gyakorlati versenytevékenység 

1230-1300 Ebéd 

1800  Vacsora 

2018. 04.12.  645-  Reggeli 

   900-1300 Gyakorlati és szóbeli versenytevékenység 

   1320-  Ebéd, hazautazás 

 

A döntőn a versenyzők a Versenyszabályzatban meghatározott illetve a szakmai és 

vizsgakövetelményben a hegesztőkre vonatkozó gyakorlati vizsgatevékenységet hajtják végre. 

A hegesztési eljárásokra a Versenyszabályzatban közölt idő áll rendelkezésre a kötés 

létrehozására. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínem igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges) 

- minden versenyző a döntőre munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget, védőkesztyűt, 

kámzsát köteles magával hozni 

- minden versenyző köteles magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatásról szóló igazolását, melyet a verseny helyszínén köteles leadni 

A fent leírtak hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után. 

 

Hozhat magával a versenyző: 

- hegesztő pajzsot, sarokcsiszolót Ø 125 mm (egy évnél nem régebbi érintésvédelmi 

felülvizsgálati jegyzőkönyv szükséges), egyéni mérőeszközt 

Minden hozott eszköz, gép használatához a versenybizottság elnökének engedélye szükséges. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők és – iskolánként 1 fő – kísérők számára az első napi ebédtől a második napi 

ebédig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes.  
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34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 

Időpont: 2018. április 9-10. 

Helyszín: Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és 

      Szakközépiskolája 

      2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

A helyszíni versenyfelelős: Fenyvesi Ottó  0630/3457865 

 

A verseny időbeosztása: 

2018. 04. 09.  1015-1030 Regisztráció 

   1030-1100 Tájékoztató, a versenyhelyszín elfoglalása,  

     munkavédelmi oktatás 

1100-1630 Gyakorlati versenytevékenység 

1230-1300 Ebéd 

1800  Vacsora 

2018. 04.10.  645-  Reggeli 

   800-1315 Gyakorlati és szóbeli versenytevékenység 

   1330-  Ebéd, hazautazás 

 

A döntőn a versenyzők a megtakarítások biztonságos elhelyezésére szolgáló tárgyat 

készítenek el a megkapott rajz alapján.  

A sikeres gyakorlati feladatmegoldás minden versenyzőtől pontos, szakszerű rajzolvasást, 

méretre szabást, oldható és nem oldható kötés készítésében való jártasságot feltételez. A 

pontos mérettartásnak nagy a szerepe a termék esztétikai megjelenésében is. A versenyzők 

hegesztési tudása is fontos szerepet játszik a feladat elkészítésénél. 

A mérő-, ellenőrző eszközök szakszerű használata a munkavégzés folyamán kihatással lesz az 

elkészült munkadarabra. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínem igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges), 

- minden versenyző a döntőre munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget, védőkesztyűt 

köteles magával hozni, 

- minden versenyző köteles magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatásról szóló igazolását, melyet a verseny helyszínén köteles leadni, 

- a versenyzőnél legyen íróeszköz. 

A fent leírtak hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után. 

 

Hozhat magával a versenyző: 

- hegesztő pajzsot, sarokcsiszolót Ø 125 mm (egy évnél nem régebbi érintésvédelmi 

felülvizsgálati jegyzőkönyv szükséges), tolómérőt, mérőszalagot 

Külső gép használatához a versenybizottság elnökének engedélye szükséges. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők és – iskolánként 1 fő – kísérők számára az első napi ebédtől a második napi 

ebédig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes.  
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34 521 10 Szerszámkészítő 

Időpont: 2018. április 9-10. 

Helyszín: Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és 

      Szakközépiskolája 

      2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

A helyszíni versenyfelelős:  Fenyvesi Ottó   0630/3457865 

 

A verseny időbeosztása: 

A verseny időbeosztása: 

2018. 04. 09.  1015-1030 Regisztráció 

   1030-1100 Tájékoztató, a versenyhelyszín elfoglalása,  

     munkavédelmi oktatás 

1100-1630 Gyakorlati versenytevékenység 

1230-1300 Ebéd 

1800  Vacsora 

2018. 04.10.  645-  Reggeli 

   800-1300 Gyakorlati és szóbeli versenytevékenység 

   1320-  Ebéd, hazautazás 

 

A döntőn a versenyzők a kapott rajz alapján egy komplett készüléket készítenek. A sikeres 

megoldás pontos rajzolvasást, méretre szabást feltételez. 

A rajzon megjelölt készülékalkatrészek készítését a versenyzők hagyományos forgácsoló 

gépeken végzik. A gépi megmunkálás mellett a manuális tevékenységnek is fontos szerepe 

van. 

Az elkészült alkatrészek felhasználásával a versenyzők összeszerelik a készüléket, 

bevizsgálják és minősítik a próbagyártás alapján. 

A feladat sikeres elvégzése nagyfokú odafigyelést, koncentrációkészséget igényel. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínem igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges), 

- minden versenyző a döntőre munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget köteles magával 

hozni, 

- minden versenyző köteles magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatásról szóló igazolását, melyet a verseny helyszínén köteles leadni, 

- a versenyzőnél legyen íróeszköz. 

A fent leírtak hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után. 

 

Hozhat magával a versenyző: 

- saját mérőeszközt, tolómérőt 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők és – iskolánként 1 fő – kísérők számára az első napi ebédtől a második napi 

ebédig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes.  
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54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 

Időpontja:   2018. április 23-25. 

 

A verseny helyszíne: Hungexpo Budapesti Vásárközpont 

   1101 Budapest, Expo tér 1. (”G” pavilon) 

 

Versenyszakértő: Mikulesz Ferenc 
Tel.+36 20 560 20 75 email: Ferenc.mikulesz@umszki.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati feladatok 

Komplex Gépgyártástechnológiai technikus gyakorlati 

feladat (Kézi-gépi forgácsolás, Szerelés, Geometriai 

mérés, alak-és helyzet vizsgálat, CAD szoftver használata, 

CNC program készítése, CNC gépkezelés, témakörökből) 

megoldása. 

600 

 

200 

 

összesen: 600 200 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 240 perc 

Feladat leírása 

 

Minden versenyző egy szerelőkészletet, mérőeszközöket, valamint egy dokumentációt kap.  

A feladat az, hogy a rendelkezésre álló alkatrészek, alkatrészrajzok, vázlatok alapján 

elkészítsék a készletet alkotó egyes elemek 3D modelljeit, a gyártáshoz szükséges 

műhelyrajzokat. Az elkészített alkatrészmodellek közül egyet 3D nyomtatással elkészít. A 

nyomtatott alkatrészről mérési jegyzőkönyvet készít. 

Teljesítési szempontok 

Alkatrész modellezése: mintadarab alapján, műhelyrajz alapján 

 Alkatrészvázlatok létrehozása, kényszerezése 

 Alaksajátosságok elhelyezése 

 Anyagtulajdonságok beállítása 

 Mérőeszközök használata. (mérések pontossága) 

Alkatrészrajzok készítése:  

 rajzlap választás, szövegmező 

 Vetületi ábrázolás 

 Nézetrend 

 Metszeti ábrázolás szabályai 

 Mérethálózat kialakítása 

 Megmunkálási jelek 

 

Alkatrész 3D nyomtatása 

 Alkatrészmodell elkészítése, előkészítése 3D nyomtatásra 

 Nyomtatás megvalósítása (geometriailag helyes alkatrész) 
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CNC programkészítés: 

 Technológiai lap elkészítése 

 CNC program megírása G-kódokkal (kommentekkel ellátott 

forráskód jegyzőkönyvbe vitele) 

s 

Maximális pontszám: 100 p 

 

Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 360 perc 

Feladat leírása 

 

Kézi-gépi forgácsolással készít alkatrészt és egyet pedig CNC forgácsoló gépen 

(esztergálás/marás) történő megmunkálással kell előállítani. Egy adott alkatrészről mérési 

jegyzőkönyvet készít. A modellt össze kell szerelni és tesztelni kell. A rendelkezésre bocsátott 

szerszámok és szerelési dokumentáció segítségével. Szerelési utasítást készít. 

 

Teljesítési szempontok 

Alkatrész gyártása kézi-gépi forgácsolással: 

 Művelet terv készítés 

 Helyes eszközválasztás, gép használat 

 Végellenőrzés 

Alkatrész gyártása CNC gépen 

 Technológiai lap elkészítése 

 CNC forgácsolás (géphasználat) 

 Végellenőrzés (gyártmány és alkatrész összehasonlítása, mérési 

jegyzőkönyv) 

Mérési jegyzőkönyv készítése: 

 Mérőeszközök helyes megválasztása, használata 

 Adatrögzítés 

Szerelés 

 Szerkezet összeszerelése 

 Eszközhasználat 

 Szerelési utasítás készítés. 

Maximális pontszám: 100 p 

 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 
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54 523 04 Mechatronikai technikus  

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Kurusa József elérhetőségek: 06 30 2467873; kj@gmmg.hu;  

 

Honlap: www.szakmasztar.hu 

www.festo-didactic.com/hu-hu 

 

Program: 

2018. április 23. 

9:00 - 9:30 Gyülekező, regisztráció (”G” pavilon, mechatronikai technikus verseny 

területe) 

10:00 - Megnyitó ünnepség 

11:30 - 16:10 Feladatmegoldások, közben ebéd 

2018. április 24. 

9:00 -15:10 Feladatmegoldások, közben ebéd 

2018. április 25. 

10:00 - Záróünnepség 

 

Gépjárművel érkezőknek behajtás a szakmai parkolóba az Albertirsai útról, a VI. kapun 

lehetséges. 

A versenyzőknek és iskolánként 1 kísérőtanárnak 04.23-án és 24-én ebéd a versenyhelyszínen 

biztosított. Vidéki versenyzőknek és kísérő tanároknak 04.23-24-én a szállás - reggelivel és 

vacsorával - igényelhető. 

 

Kérjük, hogy a versenyzők a következőket hozzák magukkal: 

- kék toll, ceruza, vonalzó, 

- védőszemüveg, 

- a verseny előtt az iskolában elvégzett munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásról 

szóló jegyzőkönyv, 

- személyi igazolvány. 

A versenyhelyszínen minden szükséges szerszám, készülék biztosított, oda saját szerszámot, 

mérőműszert bevinni tilos! 

A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 

 

Öltözet: A versenynapokon a versenyzők kötelesek a munka-, tűz- és balesetvédelmi 

előírásokat betartani, ezért kérjük a hosszú nadrág és zárt cipő viselését!  A versenyzők a 

támogató Festo cégtől kapott pólóban dolgoznak. 

A záróünnepségen kérjük az alkalomhoz illő öltözetben történő megjelenés! 

 

Felhívjuk a kísérők és a látogatók figyelmét arra, hogy a verseny alatt nem zavarhatják a 

versenyzőket, az a versenyző kizárását vonhatja maga után. 
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Versenyfeladatok 

A döntő a versenyszabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra. 

A versenyzőknek a kettő versenynap alatt öt gyakorlati feladatot kell megoldaniuk: 

hibakeresés, karbantartás, PLC programozás, PLC és E-Drive programozás, szerelés. 

Hozzárendelt jellemző eszközök: Festo MPS® moduláris gyártórendszer modell; Festo 

pneumatika-, elektropneumatika elemkészlet; CPX PLC, Festo CECC PLC. 

Lehetőség van a versenyzőt indító iskola által biztosított, más típusú PLC használatára. Ez 

esetben kérjük a felkészítő tanárt, hogy április 6-ig vegye fel a kapcsolatot a 

versenyfelelőssel! 

Egy-egy feladat megoldására 70 perc áll rendelkezésre, majd forgószínpadszerűen 

munkahelyet cserélnek a versenyzők. A forgások között 20 perc szünetet tartunk.  

Értékeléssel kapcsolatos információ a versenyszabályzatban olvasható. 

A felmerülő kérdések megválaszolásában a versenyfelelős készséggel áll rendelkezésre. 

 

 

VEGYIPAR szakmacsoport 

Vegyész technikus 

szakképesítés 

54 524 03 Vegyész technikus 

Időpontja: 2018. április 23 – 25. 

Verseny helyszíne: Hungexpo Zrt. 

1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Fandel Richárd elérhetőségek: fandel@petrik.hu mobil: 30/499-3311 

 

Programterv: 

Vegyész technikus szakképesítés 

időbeosztása – 2018 OSZTV döntő 

04. 23. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

8:45 – 9:15 Versenyzők regisztrálása, adategyeztetés 30 perc 

9:15 – 9:30 Balesetelhárítási oktatás, tájékoztató 15 perc 

9:30 
Felkészülés, elvonulás a megnyitó ünnepélyre 

(alkalmi öltözékben) 
30 perc 

10:00 – 11:00 Ünnepélyes megnyitó 60 perc 

11:30 – 14:00 

Szakmai versenyfeladatok végzése 

(laboratóriumi munkavégzésre alkalmas öltözékben) 
~150 perc 

I. 

Analitikai feladat 

II. 

Preparatív feladat 

14:00 – 14:30 Ebéd 30 perc 

14:30 – 17:00 

Szakmai versenyfeladatok végzése 

(laboratóriumi munkavégzésre alkalmas öltözékben) 
~150 perc 

II. 

Preparatív feladat 

I. 

Analitikai feladat 

mailto:fandel@petrik.hu
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04.24. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9:30 – 12:00 

Szakmai versenyfeladatok végzése 

(laboratóriumi munkavégzésre alkalmas öltözékben) 
~150 perc 

III. 

Analitikai feladat 

IV. 

Preparatív feladat 

12:00 – 12:30 Ebéd 30 perc 

12:30 – 15:00 

Szakmai versenyfeladatok végzése 

(laboratóriumi munkavégzésre alkalmas öltözékben) 
~150 perc 

IV. 

Preparatív feladat 

III. 

Analitikai feladat 

04.25. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9:00 Érkezés a versenyhelyszínre - 

10.00 – 13.00 

Záróünnepség, eredményhirdetés (alkalmi öltözékben) 

(Ünnepség után találkozó a verseny helyszínén) 

(eredmények, felmentések ismertetése) 

kb. 120 perc 

 

Fontos tudnivalók: 

– minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges); 

– minden versenyző a döntőre munkaruhát (jelzések nélküli laboratóriumi köpenyt), zárt 

cipőt, védőszemüveget köteles magával hozni; 

– minden versenyző köteles magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatásról szóló igazolását, melyet a verseny helyszínén köteles leadni. 

– A versenyhelyszínen minden szükséges anyag, eszköz, készülék biztosított, oda saját 

eszközöket, mérőműszert bevinni tilos! 

– A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 

A fent leírtak hiánya a versenyből való kizárást vonja maga után. 

 

Felhívjuk a kísérők és a látogatók figyelmét arra, hogy a verseny alatt nem zavarhatják a 

versenyzőket, az a versenyző kizárását vonhatja maga után. 

 

Hozzon magával a versenyző: 

- a feladatok megoldásához íróeszközt, zsebszámológépet. A versenyzők a feladatok 

megoldása során használhatnak tiszta, bejegyzésektől mentes függvénytáblázatot. 

 

Öltözet:  

A versenynapokon a versenyzők kötelesek a munka-, tűz- és balesetvédelmi 

előírásokat betartani, ezért kérjük a hosszú nadrág/szoknya és zárt cipő viselését! A 

versenyzők csak hosszú ujjú laboratóriumi köpenyben dolgozhatnak. 

A nyitó és a záróünnepségen kérjük az alkalomhoz illő öltözetben történő megjelenést! 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők és iskolánként 1 fő kísérő számára az első napi ebédtől a harmadik napi 

reggeliig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes. 
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ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT 

Automatikai technikus 

Villanyszerelő  

Erősáramú elektrotechnikus 

Elektronikai technikus 

szakképesítések 

54 523 01 Automatikai technikus 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Kurusa József elérhetőségek: 06 30 2467873; kj@gmmg.hu;  

 

Honlap: www.szakmasztar.hu 

www.festo-didactic.com/hu-hu 

 

Program: 

2018. április 23. 

9:00 - 9:30 Gyülekező, regisztráció (”G” pavilon, automatikai technikus verseny 

területe) 

10:00 - Megnyitó ünnepség 

11:30 - 16:10 Feladatmegoldások, közben ebéd 

2018. április 24. 

9:00 -16:10 Feladatmegoldások, közben ebéd 

2018. április 25. 

10:00 - Záróünnepség 

 

Gépjárművel érkezőknek behajtás a szakmai parkolóba az Albertirsai útról, a VI. kapun 

lehetséges. 

A versenyzőknek és iskolánként 1 kísérőtanárnak 04.23-án és 24-én ebéd a versenyhelyszínen 

biztosított. Vidéki versenyzőknek és kísérő tanároknak 04.23-24-én a szállás - reggelivel és 

vacsorával - igényelhető. 

 

Kérjük, hogy a versenyzők a következőket hozzák magukkal: 

- kék toll, ceruza, vonalzó, 

- védőszemüveg, 

- a verseny előtt az iskolában elvégzett munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásról 

szóló jegyzőkönyv, 

- személyi igazolvány. 

 

A versenyhelyszínen minden szükséges szerszám, készülék biztosított, oda saját szerszámot, 

mérőműszert bevinni tilos! 

A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 
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Öltözet: A versenynapokon a versenyzők kötelesek a munka-, tűz- és balesetvédelmi 

előírásokat betartani, ezért kérjük a hosszú nadrág/szoknya és zárt cipő viselését!  A 

versenyzők a támogató Festo cégtől kapott pólóban dolgoznak. 

A záróünnepségen kérjük az alkalomhoz illő öltözetben történő megjelenés! 

 

Felhívjuk a kísérők és a látogatók figyelmét arra, hogy a verseny alatt nem zavarhatják a 

versenyzőket, az a versenyző kizárását vonhatja maga után. 

 

Versenyfeladatok 

A döntő a versenyszabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra. 

A versenyzőknek a kettő versenynap alatt öt gyakorlati feladatot kell megoldaniuk: 

hibakeresés, karbantartás, PLC programozás, PLC és E-Drive programozás, szerelés. 

Hozzárendelt jellemző eszközök: Festo MPS® moduláris gyártórendszer modell; Festo 

pneumatika-, elektropneumatika elemkészlet; CPX PLC, Festo CECC PLC. 

Lehetőség van a versenyzőt indító iskola által biztosított, más típusú PLC használatára. Ez 

esetben kérjük a felkészítő tanárt, hogy április 7-ig vegye fel a kapcsolatot a 

versenyfelelőssel! 

 

Egy-egy feladat megoldására 70 perc áll rendelkezésre, majd forgószínpadszerűen 

munkahelyet cserélnek a versenyzők. A forgások között 20 perc szünetet tartunk.  

Értékeléssel kapcsolatos információ a versenyszabályzatban olvasható. 

 

A felmerülő kérdések megválaszolásában a versenyfelelős készséggel áll rendelkezésre. 

 

34 522 04 Villanyszerelő és 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Doszpod Andor, +36703688153, doszpod.andor@oveges.hu 

Tájékoztató 

A versenyzők a szabályos munkavégzéshez szükséges öltözeten (munkaruha), és a 

hagyományos villanyszerelő szerszámokon kívül az esztétikus és gyors munkavégzés 

érdekében hozzanak magukkal: 

- feljelölésre alkalmas rajzeszközt, 

- egyszerű gérvágó sablont (maximum 80mm-es) és kézifűrészt, 

- minimum 3m, maximum 6m hosszú vezeték behúzó szalag, 

- szálfolytonosság és a villamos alapmennyiségek mérésére alkalmas kézi műszert (pl.: 

digitális Multiméter), 

- hosszmérésre alkalmas mérőeszközt, 

- érvég-hüvely szorító fogót. 

 

Fandli, spakli, véső és kalapács nem szükséges. 
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A villamos hálózati csatlakozást igénylő eszközöket 

(szerszámokat, műszereket) BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGÁLATI 

ENGEDÉLLYEL ellátva lehet használni! 

Az engedélyt kérjük bemutatni, leadni! 

 

A versenyzők hozzák magukkal az ismétlő 

ÁLTALÁNOS BALESETELHÁRÍTÁSI OKTATÁS 

megtartását igazoló nyilatkozatot az iskola, és a versenyző aláírásával, mely 1 

hónapnál nem régebbi! 

 

Erősáramú elektrotechnikus és villanyszerelő szakmák  

időbeosztása - 2018 OSZTV/SZKTV döntő 

04.23. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

8:15 – 8:45 Versenyzők regisztrálása 30 perc 

8:45 – 9:00 Balesetelhárítási oktatás, tájékoztató 15 perc 

9:00 Felkészülés, elvonulás a megnyitó ünnepélyre - 

10:00 – 11:00 Ünnepélyes megnyitó 60 perc 

11:30 – 13:30 Komplex feladat végzése 120 perc 

13:30 – 14:00 Ebéd 30 perc 

14:00 – 17:00 Komplex feladat végzése 180 perc 

04.24. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9:00 – 13:00 Komplex feladat befejezése 240 perc 

13:00 – 13:30 Ebéd 30 perc 

04.25. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9:00 Érkezés a versenyhelyszínre - 

10.00 – 13.00 Záróünnepség, eredményhirdetés 180 perc 

 

Az erősáramú elektrotechnikus versenyzők számára a Schneider Electric Hungária 

Villamossági Zrt. a verseny előtt felkészítési napot tart 

2018. április 9-én, melynek további részleteiről az érintett versenyzők iskoláját külön 

értesítjük. 



28 

54 523 02 Elektronikai technikus 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Doszpod Andor, +36703688153, doszpod.andor@oveges.hu 

Tájékoztató 

A versenyzők a szabályos munkavégzéshez legalább köpenyt hozzanak magukkal. 

A feladat megoldása során furat- és SMD szerelési technológia alkalmazására is szükséges 

lesz. 

A feladatok elvégzéséhez a házigazda iskola minden eszközt biztosit, de igény esetén minden 

versenyző hozhat saját szerszámokat is, ezeket a verseny előtt be kell mutatni a 

versenybizottságnak.  

 

A villamos hálózati csatlakozást igénylő eszközöket 

(szerszámokat, műszereket) 

BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGÁLATI ENGEDÉLLYEL 

ellátva lehet használni! 

Az engedélyt kérjük bemutatni, leadni! 

 

A versenyzők hozzák magukkal az ismétlő 

ÁLTALÁNOS BALESETELHÁRÍTÁSI OKTATÁS 

megtartását igazoló nyilatkozatot az iskola, és a versenyző aláírásával! 

 

 

Elektronikai technikus szakma  

időbeosztása - 2018 OSZTV döntő 

04.23. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

8:15 – 8:45 Versenyzők regisztrálása 30 perc 

8:45 – 9:00 Balesetelhárítási oktatás, tájékoztató 15 perc 

9:00 Felkészülés, elvonulás a megnyitó ünnepélyre - 

10:00 – 11:00 Ünnepélyes megnyitó 60 perc 

11:30 – 13:30 Elektronikai áramkör építése 120 perc 

13:30 – 14:00 Ebéd 30 perc 

14:00 – 17:00 Elektronikai áramkör építése 180 perc 

04.24. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9:00 – 13:00 
Elektronikai áramkör építésének befejezése a kész 

áramkör beüzemelése, beállítása és mérése 
240 perc 

13:00 – 13:30 Ebéd 30 perc 

04.25. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9:00 Érkezés a versenyhelyszínre - 

10.00 – 13.00 Záróünnepség, eredményhirdetés 180 perc 
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ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT 
 

Kőműves és hidegburkoló  

Ács  

Festő, mázoló és tapétázó 

Szárazépítő  

Magasépítő technikus 

szakképesítések 

34 582 08 Kőműves és hidegburkoló 

 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Szívós Tamás, telefon:06-20-9237-521 e-mail: szivosteam@gmail.com 

 

A versenyzők regisztrálása 8:00 és 8:30 óra között történik az „F” pavilon építőipari részén, 

az „építőipari regisztráció” tábla alatti területen. A kísérő tanároknak regisztráció után a 

versenyterületet el kell hagyniuk. A verseny megkezdése után a kísérő tanárok és a 

versenyzők közötti kommunikáció tilos. Kommunikáció esetén versenyzőt pont levonással 

büntettünk, súlyosabb esetben pedig kizárjuk a versenyből. A versenyzőknek a következőket 

kell magukkal hozniuk a döntő versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

- munkavédelmi oktatásról szóló igazolást /egy hétnél nem régebbi!/, 

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a feladatok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket /elektromos gépekről 

érintésvédelmi jegyzőkönyv!/ 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Adott anyagú, elrendezésű, adott méretű falszerkezet 

helyének kitűzése, nedvesség elleni vízszintes szigetelése, 

falszerkezet felfalazása csiszolt téglával LEIER FIX 

ragasztóhabos kötéssel maximum 10 sor magasságig, 

falnyílás kialakítása. 

300 100 

Gyakorlati versenytevékenység 

Vakolási munka felületének előkészítése, alapvakolása, 

alapvakolt felület simítóvakolása. Külső homlokzati 

hőszigetelés készítése. 

180 100 

Gyakorlati versenytevékenység 

Adott, előkészített egyszerű felületen hidegburkolat 

készítése fugázással. 

240 100 

 

A verseny befejezését követően szakképesítésenként a továbbjutott versenyzők elődöntőben, 

válogatón és a döntőn elért eredményét összesíteni kell és a szakmai és 

mailto:szivosteam@gmail.com
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vizsgakövetelményben meghatározottak szerinti versenytevékenységben feltüntetett feladatok 

súlyszázalékának megfelelően, ez a szakmai vizsgákba történő beszámítás igazolásához 

(felmentéshez) szükséges. Azonban az elődöntőben, a válogatón és a döntőn elért pontszám, 

eredmény alapján, fordulónként kell meghatározni a versenyzők rangsorát, helyezését, 

függetlenül a korábbi teljesítményektől. A döntő versenyen a versenybizottság a szakmai 

gondolkodását, elemző képességeit is értékeli, a döntőn a versenyfeladat készítése közben 

szakmai elméleti kérdéseket is feltehet a versenybizottság. 

 

Az értékelés szempontrendszerében az alábbi tevékenységek kerülnek kiemelten értékelésre: 

 

- rajzolvasás, 

- téglakötés, 

- habarcsterítés, 

- vízszintes fugák egyenletessége, 

- állóhézag habarcskitöltése nem NF 

kapcsolatnál, 

- habarcskitöltés az áthidaló végénél 

- falmagasság, 

- ajtónyílás szélessége, 

- ajtónyílás függőlegessége, 

- sarok függőlegessége, 

- falvég függőlegessége, 

- parapet magassága, 

- ablak szélessége, 

- ablaknyílás függőlegessége ajtó felől, 

- ablaknyílás függőlegessége ajtótól 

távolabb, 

- ablaknyílás vízszintessége, 

parapetnél, 

- ablaknyílás vízszintessége 

áthidalónál, 

- ablakos fal síkja, 

- tömör fal síkja, 

- falegyen vízszintessége, 

- falazat megjelenése,  

- csapatmunka, 

- előkészület, 

- falvég lezárás, 

- negatív sarok, 

- ablakos fal síkja, 

- tömör fal síkja, 

- vakolás megjelenése, 

- indító profil vízszintessége 

- sarok kialakítása, 

- ragasztás technológiája, 

- dübelezés, 

- hálózás, 

- fal síkja, 

- hőszigetelés megjelenése, 

- alátámasztás, 

- jó kérdések, 

- hőszigetelő táblák illesztése, 

- átlós erősítés ablaknyílásnál, 

- vágott lapok méret pontossága, 

- függőlegesség – vízszintesség, 

- fugakép, 

- esztétikai összkép, 

- ragasztó felhordása, 

- munka környezet tisztasága, 

- vágási vesztesség. 

34 582 01 Ács 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Szívós Tamás, telefon:06-20-9237-521 e-mail: szivosteam@gmail.com 

 

A versenyzők regisztrálása 8:00 és 8:30 óra között történik az „F” pavilon építőipari részén, 

az „építőipari regisztráció” tábla alatti területen. A kísérő tanároknak regisztráció után a 

versenyterületet el kell hagyniuk. A verseny megkezdése után a kísérő tanárok és a 

versenyzők közötti kommunikáció tilos. Kommunikáció esetén versenyzőt pont levonással 

mailto:szivosteam@gmail.com
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büntettünk, súlyosabb esetben pedig kizárjuk a versenyből. A versenyzőknek a következőket 

kell magukkal hozniuk a döntő versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

- munkavédelmi oktatásról szóló igazolást (egy hétnél nem régebbi!), 

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a feladatok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket (elektromos gépekről 

érintésvédelmi jegyzőkönyv!). 

 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Fedélszerkezet építése, teljes rétegrend kialakításával 

/hőszigeteléssel, cserépfedéssel/ 

660 100 

 

A verseny befejezését követően szakképesítésenként a továbbjutott versenyzők elődöntőben, 

válogatón és a döntőn elért eredményét összesíteni kell és a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározottak szerinti versenytevékenységben feltüntetett feladatok 

súlyszázalékának megfelelően, ez a szakmai vizsgákba történő beszámítás igazolásához 

(felmentéshez) szükséges. Azonban az elődöntőben, a válogatón és a döntőn elért pontszám, 

eredmény alapján, fordulónként kell meghatározni a versenyzők rangsorát, helyezését, 

függetlenül a korábbi teljesítményektől. A döntő versenyen a versenybizottság a szakmai 

gondolkodását, elemző képességeit is értékeli, a döntőn a versenyfeladat készítése közben 

szakmai elméleti kérdéseket is feltehet a versenybizottság. 

 

Az értékelés szempontrendszerében az alábbi tevékenységek kerülnek kiemelten értékelésre: 

 

- rajzolvasás, 

- fakötések pontossága, 

- fakötések talpszelemennél, 

- fakötések taréjszelemennél, 

- rögzítés, 

- ácsszerkezet méretek helyessége, 

- állékonyság, 

- síkok, 

- párhuzamok, 

 - derékszögek ellenőrzése, 

- ereszképzés, 

- tetőfólia terítés, 

- szellőző keresztmetszetek, 

- lécezés, 

- oromképzés, 

- kúplécezés, 

- részletképzés,  

- ereszdeszkázat, 

- szellőző keresztmetszetek,  

- szellőző elemek beépítése, 

- lécezési méretek mezőben szegélyeknél, 

gerinceknél, 

- cserepezés,  

- kúpozás,  

- részletképzések,  

- fedéskép, 

- vonalak és élek egyenessége, 

- hó fogás, 

- tetősík ablak beépítése,  

- ablak beszerelés, 

- beállítási méretek, részletképzés. 
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34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Csáki Csaba Tel.+3630 9339507 

 

Gyakorlat: (modul száma) 
 

1.   10103-12   Mázolási munkák, fal-, és speciális felületeken 

2.   10104-12   Szobafestő, díszítő munkák 

3.   10105-12   Tapétázási munka 

 

Gyakorlati verseny ideje: 600 perc  

 

„A” falfelületen:  Absztrakt kép felrajzolása nagyítással, kifestése maszkoló szalaggal.  

1M x 1M  alapra, középre. (Kép mellékelve.) 

 

 

A képet körben diszperziós festéssel kell elkészíteni. 

A négy színt egyénileg kell kikeverni harmonikus árnyalatban.(szabad színválasztással) 

 

„B” falfelületre:  Mintás tapéta ragasztása, min 1 m2 felületen,a tapétát díszléccel kell 

elválasztani a többi festéstől.,  Vizes alapozó és zománc kötelező használatával egyéni 

dekorációs felület kialakítása. (szabadon, kreatívan) 

 

Minden a helyszínen lévő anyagot, lehet használni. 

Segédeszközöket (létra 2,15 m belmagassághoz, vödrök, gérvágó, tapétázó asztal, stb.) a 

versenyző hozza magával. 

Egyénileg hozott anyagot be kell mutatni! 

Kisgépekre, elektromos berendezésekre érintésvédelmi jegyzőkönyvet kötelező hozni! 

 

Az anyagokat a szponzorok biztosítják. 

Kézi szerszámokat, egyéni védőeszközöket ,munka és tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvet 

a versenyzők hozzák a verseny helyszínére. 

 

2018.április 23. 

- 08 óra   Bemutatkozás, adategyeztetés, munkavédelmi oktatás. 

- 10 óra  Megnyitó 

- 11 óra 30  Versenyfeladat kihirdetése és a munkaterületek átadása. 

- 11 óra 45  Szakmai munka 

- 12 óra 50  Ebéd 

- 13 óra 20  Szakmai munka 

- 17 óra   Munka befejezése, napi értékelés. 

- 17 óra 30  Szabad program  

Napi szakmai munka: 5 óra. 
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2018.április 24. 

 

-  8 óra   Szakmai munka. 

- 12 óra   Ebéd 

- 12 óra 30  Szakmai munka. 

- 13 óra 30  Munkaterület szakmai szintű átadása, munka befejezése 

- 13 óra 50  Szakmai értékelés 

- 14 óra 20  Szabad program 

   

Napi szakmai munka: 5 óra   

 

2018.április 25. 

 

-   9 óra  Szakmai és szponzori értékelés 

- 10 óra  Záró ünnepség (kötelező mindenkinek) 

- 13 óra  Szabad program

34 582 10 Szárazépítő 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Wiesner György, telefon:06-30-9904-908 e-mail: wiesner@t-email.hu 

A versenyzők regisztrálása 8 órától történik az „F” pavilon építőipari részén, az „építőipari 

regisztráció” tábla alatti területen. A kísérő tanároknak regisztráció után a versenyterületet el 

kell hagyniuk. A verseny megkezdése után a kísérő tanárok és a versenyzők közötti 

kommunikáció tilos. Kommunikáció esetén versenyzőt pont levonással büntettünk, súlyosabb 

esetben pedig kizárjuk a versenyből. A versenyzőknek a következőket kell magukkal hozniuk 

a döntő versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

- munkavédelmi oktatásról szóló igazolást /egy hétnél nem régebbi!/, 

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a feladatok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket /elektromos gépekről 

érintésvédelmi jegyzőkönyv!/ 

 

Döntő  

Helyszín:  Hungexpo Zrt 

  1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

A döntő komplex gyakorlati versenyfeladatból áll. 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

10279-12 Belsőépítési szerkezet készítés  

(SZVK szerint „B” feladat) 
480 160 

A gyakorlati versenyen zárt bőrcipő (bakancs), zárt munkaruha és sapka használata kötelező! 

A szerszámokra, eszközökre a versenyt megelőző központi tájékoztatón (MKIK által 

mailto:wiesner@t-email.hu
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szervezett tájékoztató) megadott irányelvek vonatkoznak. A döntőben a gyakorlati 

versenyrész ideje eltér az SZVK-ban meghatározottól.  

A verseny befejezését követően szakképesítésenként a továbbjutott versenyzők elődöntőben, 

válogatón és a döntőn elért eredményét összesíteni kell és a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározottak szerinti versenytevékenységben feltüntetett feladatok 

súlyszázalékának megfelelően, ez a szakmai vizsgákba történő beszámítás igazolásához 

(felmentéshez) szükséges. Azonban az elődöntőben, a válogatón és a döntőn elért pontszám, 

eredmény alapján, fordulónként kell meghatározni a versenyzők rangsorát, helyezését, 

függetlenül a korábbi teljesítményektől. A döntő versenyen a versenybizottság a szakmai 

gondolkodását, elemző képességeit is értékeli, a döntőn a versenyfeladat készítése közben 

szakmai elméleti kérdéseket is feltehet a versenybizottság. 

 

Döntő értékelése, szakmai vizsga alóli mentesség 

Gyakorlati verseny értékelése: 

 Pontszám Értékelési súlyaránya 
Értékelés 

pontszám 

„A” feladat (válogató) 100 20% 20 

„B” feladat (döntő) 160 50% 80 

összpontszám: 100 

 

Az értékelés szempontrendszerében az alábbi tevékenységek kerülnek kiemelten 

értékelésre: 

- a munkaterületen való megjelenés pontossága és megfelelősége, 

- a munkaterületre hozott szerszámok megfelelősége és azok munkaközbeni 

szakszerű alkalmazása, nem csupán munkavédelmi szempontból, 

- az építőanyagok szakszerű kezelése, szabása, szabás utáni előkészítése, tárolása 

még beépítés előtt, 

- az építőanyagok takarékos, ésszerű szabása, hulladék minimalizálás, 

- rögzítő elemek megfelelő sűrűségű bedolgozása, 

- a szerkezet pontossága: derékszögűség, függőlegesség, méretpontosság,  

- illesztések pontossága és szakszerűsége, 

- lemeztoldások megfelelősége, 

- esetleges nyílások pontossága, 

- vázszerkezet szakszerű szabása, 

- szerkezet stabilitása, 

- szerkezet működésének értése szóbeli kérdéseknél, 

- építési gyorsaság (nincs túl tanácstalan ácsorgás), 

- az építés esztétikus kivitelezése, 

- építési területen tárolt építési veszteség esztétikája, 

- munkahelyi rend, 

- esztétikusan kivitelezett szerkezet, esztétikus részletmegoldásokkal. 
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54 582 03 Magasépítő technikus 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Versenyfelelős:  Soós Attila Telefonszám: 06-96-528-780, 06-30-986-0717 

    E-mail: soos.attila@hild.gyor.hu 

A döntőbe, a válogató verseny eredményeinek véglegesítése után, a legjobb eredményeket 

elért versenyzők kerülnek behívásra. 

A döntő gyakorlati versenyfeladatból áll. 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Összetett gyakorlati feladat megoldása. 

Az összetett feladat megoldása során, a következő részfeladatokat 

kell megoldania a versenyzőnek: 

1. A feladat megtervezése. ArchiCAD program segítségével. 

2. A feladathoz kapcsolódó tartószerkezeti méretezés 

elvégzése. 

3. A feladathoz kapcsolódó költségvetés elkészítése – Terc 

program segítségével. 

4. Kitűzés. 

5. Építőmesteri és szakipari munkák kivitelezése. 

570 500 

Megjegyzés: 

- A versenyfeladat tartalma az szvk-ban meghatározott vizsgakövetelményekben 

előírtaknak megfelelően kerül összeállításra. 

A versenyzők teljesítményének értékelése: 

A versenyzők helyezését a versenybizottság a döntő részfeladatainál elért, 

összesített pontszámokból állapítja meg. Pontegyenlőség esetén, az „építőmesteri 

és szakipari munkák kivitelezése” megnevezésű feladatrész pontszáma alapján 

kerül a végső sorrend megállapításra. 

A gyakorlati feladat értékelési szempontjai: 

- a munkaterületen való megjelenés pontossága és megfelelősége, 

- a feladat értelmezése, rajzolvasás, 

- technológiai, műveleti sorrendiség szakszerű megválasztása, 

- a szerkezet pontossága: derékszögűség, függőlegesség, méretpontosság,  

- a szerkezet stabilitása, 

- az építőanyagok takarékos, ésszerű szabása, hulladékminimalizálás, 

- szakszerű szerszámhasználat, 

- rendezett munkakörnyezet, 

- munkavédelmi előírások betartása, 

- esztétika, 

- pontos mennyiségszámítás, szakszerű tételkiírás a költségvetésnél, 

- az elkészített terv szakszerűsége, esztétikai megjelenése 

- vízszintes és magassági pontok pontos kitűzése. 
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A döntőre az alábbi eszközöket kell hoznia a versenyzőknek: 

- analóg teodolit (digitális nem használható) 

- íróeszközök, 

- számológép (mobiltelefon használata tilos), 

- mérőszalag (1 db 2 m-es, 1 db min. 25 m-es). 

A döntőre az alábbi felszereléseket kell hoznia a versenyzőknek: 

- munkaruha, 

- munkavédelmi bakancs, 

- védőkesztyű, 

- ünnepi öltözet. 

A fentieken túl, a versenyzőknek hoznia kell az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

oktatási jegyzőkönyvet, melyet a küldő iskolának kell kiállítania. Figyelembe véve az 

SZVK szerinti feladatleírást. 

 

A versenynapok programja: 

2018. április 23. (Hétfő) 

08.30 – 09.00 Regisztráció a verseny helyszínén, érvényes igazolvánnyal (ünnepi 

öltözetben) 

09.00 – 09.30  Munkavédelmi oktatás, általános tájékoztató 

09.30 – 10.00  Átvonulás az ünnepélyes megnyitóra 

10.00 – 11.30  Megnyitó ünnepség (ünnepi öltözetben) 

11.30 – 13.00 Versenyfeladat megoldása (munkaruhában) 

13.00 – 13.30  Ebédszünet 

13.30 – 15.30 Versenyfeladat megoldása 

15.30 – 16.00  Versenyterület rendbetétele, szakértőnek átadása 

2018. április 24. (Kedd) 

08.30 – 09.00 Találkozás a verseny helyszínén (munkaruhában) 

09.00 – 12.00  Versenyfeladat megoldása 

12.00 – 12.30  Ebédszünet 

12.30 – 15.30  Versenyfeladat megoldása 

15.30 – 16.00  Versenyterület rendbetétele, szakértőnek átadása 

2018. április 25. (Szerda) 

09.15 – 09.30 Találkozás a verseny helyszínén (ünnepi öltözetben) 

09.30 – 10.00 Átvonulás az ünnepélyes záró ünnepségre  

10.00 – 13.00  Záró ünnepség (ünnepi öltözetben) 

13.00 – 13.30  Ünnepség után találkozó a verseny helyszínén. 

   (eredmények, felmentések ismertetése) 
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KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORT 

Bőrdíszműves  

Férfiszabó 

Női szabó 

szakképesítések 

34 542 01 Bőrdíszműves 

 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 
 

Kérem, hogy a feltűnő ékszereket (bizsu és testékszereket) minden versenyző hagyja otthon. 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint 

egy hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 
 

Versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Birosz Pál Tamás, elérhetőség: 20/4894-381 

E-mail: birosz.pal.tamas@szoszszc.szombathely.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Bőrdíszműipari termékek gyártása I. (gyakorlati) 240 30 

Bőrdíszműipari termékek gyártása II. (gyakorlati) 360 70 

 

A versenyző a versenybizottság előtt önállóan készít el olyan terméket (termékeket) a 

gyakorlati verseny egy-egy versenynapján, amely a szakmai és vizsgakövetelménynek 

megfelel, és amelyen a munkafolyamat logikus felépítése, a munkavégzés tudatossága, a 

tanult ismeretek alkalmazása jól mérhető. 

 

A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámok alapján határozza meg a 

versenybizottság.  

Az értékelésnél figyelembe veszi: 

 az anyag-, kellékválasztás és a tervezés összhangját, a kreativitást, a fantáziát, 

 a kivitelezés szakszerűségét, a termék minőségét és méretek pontosságát, 

 a késztermékek esztétikumát,  

 a bőripari gépek, berendezések, egyéni védőeszközök biztonságos, szakszerű használatát. 

 

Eszköz szükséglet:  

 szabáshoz fémvonalzó,  

 szabászkés,  

 jelölő eszközök (ár, toll,..) 

 ollók,  

 ecset(ek), 

 kis méretű edény a vizes bázisú ragasztóhoz, 

mailto:birosz.pal.tamas@szoszszc.szombathely.hu
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34 542 04 Férfiszabó 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 
 

Kérem, hogy a feltűnő ékszereket (bizsu és testékszereket) minden versenyző hagyja otthon. 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint 

egy hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 
 

Versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Bukvai Albertné, elérhetőség: 30/411-1708 

E-mail: tanm@t-online.hu 

 

Lakástextil termék készítése: 

Férfikötény tervezése, készítése választható alap- és kellékanyagokból. 

Férfiruházati termék készítése: 

Modellrajz és mintadarab alapján szabás a rendelkezésre álló előkészített patchwork és 

kellékanyagokból, szabásminta segítségével. A termék elkészítése műszaki leírás és 

mintadarab alapján. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Lakástextil termék készítése (gyakorlati) 240 30 

Férfiruházati termék készítése (gyakorlati) 360 70 

 

A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámok alapján határozza meg a 

versenybizottság.  

 

Az értékelésnél figyelembe veszi: 

 az anyag-, kellékválasztás és a tervezés összhangját, 

 a szabás minőségi követelményeinek betartását, a belső hulladék mennyiségét, 

 a kivitelezés szakszerűségét, a termék minőségét és méretek pontosságát, 

 a késztermékek esztétikumát,  

 a ruhaipari gépek, berendezések, egyéni védőeszközök biztonságos, szakszerű használatát. 

 

A munkadarabokhoz szükséges alapanyagokat a versenyszervező biztosítja. 

A feladatokhoz szükséges eszközöket versenyző hozza magával: 
 szabászeszközök (kréta, mérőeszköz, gombostű, ollók), 

 kézi varrótűkészlet (különböző méret), 

 egyéni védőfelszerelések. 

 

A döntő versenyen a munkavédelmi szabályoknak megfelelően elkötött hajjal, zárt 

ruházatban, kényelmes zárt, lapos cipőben, munkára kész állapotban kell megjelenni. A 

munkavégzés folyamán az egyéni védőfelszereléseket kötelező használni, pl. gyűszű. A 

gépeknél, vasaló berendezéseknél a munkavédelmi szabályok betartása kötelező. 

A versenyfeladat elvégzéséhez csak a szervezők által rendelkezdésre bocsátott segéd- és 

kellékanyagokat használhatják. 

 
A verseny során a felsorolt segédeszközökön kívül más nem használható. A versenyen semmi külső 

segítség nem adható a versenyzőnek. Ennek megszegése a versenyző kizárását vonja maga után.  

mailto:tanm@t-online.hu
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34 542 06 Női szabó 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 
Kérem, hogy a feltűnő ékszereket (bizsu és testékszereket) minden versenyző hagyja otthon. 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint 

egy hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 
 

Versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Simon Edina, elérhetőség: 70/539-3610 

E-mail: simonedina01@gmail.com 

 

Lakástextil termék készítése: 

Női kötény tervezése, készítése választható alap- és kellékanyagokból. 

Női ruházati termék készítése: 

Modellrajz és mintadarab alapján szabás a rendelkezésre álló szabásmintákkal, termék 

elkészítése, az öv díszítése saját ötlet és fantázia szerint a választható alap- és 

kellékanyagokból. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Lakástextil termék készítése (gyakorlati) 240 30 

Női ruházati termék készítése (gyakorlati) 360 70 

 

A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámok alapján határozza meg a 

versenybizottság.  

Az értékelésnél figyelembe veszi: 
 az anyag-, kellékválasztás és a tervezés összhangját, 

 a szabás minőségi követelményeinek betartását, a belső hulladék mennyiségét, 

 a kivitelezés szakszerűségét, a termék minőségét és méretek pontosságát, 

 a késztermékek esztétikumát,  

 a ruhaipari gépek, berendezések, egyéni védőeszközök biztonságos, szakszerű használatát. 

 

A munkadarabokhoz szükséges alapanyagokat a versenyszervező biztosítja. 

 

A feladatokhoz szükséges eszközöket versenyző hozza magával: 

 szabászeszközök (kréta, mérőeszköz, gombostű, ollók), 

 kézi varrótűkészlet (különböző méret), 

 egyéni védőfelszerelések. 

 

A döntő versenyen a munkavédelmi szabályoknak megfelelően elkötött hajjal, zárt 

ruházatban, kényelmes zárt, lapos cipőben, munkára kész állapotban kell megjelenni. A 

munkavégzés folyamán az egyéni védőfelszereléseket kötelező használni, pl. gyűszű. A 

gépeknél, vasaló berendezéseknél a munkavédelmi szabályok betartása kötelező. 

A versenyfeladat elvégzéséhez csak a szervezők által rendelkezdésre bocsátott segéd- és 

kellékanyagokat használhatják. 

 
A verseny során a felsorolt segédeszközökön kívül más nem használható. A versenyen semmi külső 

segítség nem adható a versenyzőnek. Ennek megszegése a versenyző kizárását vonja maga után.  

mailto:simonedina01@gmail.com
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FAIPAR SZAKMACSOPORT 

Asztalos  

Kárpitos  

Faipari technikus  

szakképesítések 

 

 A továbbjutott versenyzők iskoláinak a feladata, hogy a nevezéskor megadott 

adatokban történt esetleges változásokról az MKIK-t mihamarabb – de legkésőbb a 

döntő megkezdéséig – értesítse. Ez különösen a felkészítő tanárok személyében történt 

változásokra vonatkozik, mert gyakran előfordul, hogy a felkészítői jutalmakat olyan 

személyek kapják, akik – bár a jelentkezéskor ők lettek kijelölve – nem vettek részt a 

versenyző felkészítésében. 

 A döntőre csak az utazást kell megoldani, a versenyzők és a kísérő tanárok 

elhelyezéséről az MKIK gondoskodik. 

 A döntőbe jutott versenyzők és felkészítő tanáraik/oktatóik a szükséges információkról 

(időpont, helyszín, szerszámjegyzék, érintésvédelmi jegyzőkönyv, balesetvédelmi 

oktatási napló stb.) értesítést kapnak. Ennek meglétéről és tudomásul vételéről – vagy 

egyéb kérdésekről – a felkészítők e-mailen értesítsék a versenyfelelőst. 

 A gyakorlati versenyfeladatoknál csak a szerszámjegyzékben szereplő szerszámok 

használhatók. A szerszámjegyzékben nem szereplő szerszámok használata a 

versenyző azonnali kizárását eredményezi. 

 A feladathoz szükséges, de a szerszámjegyzékben nem szereplő szerszámokat, 

eszközöket, segédanyagokat (csiszolópapír, ragasztó, felületkezelő-anyag stb.) a 

versenyfelelős biztosítja. A versenyző ezeket köteles használni. 

 A kísérők a verseny ideje alatt csak a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak. 

 

A döntő értékelése: 

Az előző évekhez hasonlóan a döntőn elért versenyzői teljesítmény alapján kerülnek a 

versenyzők rangsorolásra, a korábban szerzett pontok nem kerülnek beszámításra. 

34 543 02 Asztalos 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Dancsó János 30/4488-209 

A döntőbe történő behívásra a válogatón legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 600 100 

 

A döntő gyakorlati feladata egy komplex faipari termék elkészítése.  
A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámai alapján határozza meg a versenybizottság.  
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Gyakorlati feladat értékelési szempontjai: 

Mérettartás: 

- fő méretek, 

- derékszögűség, szimmetria, síkban tartás, 

- alkatrészek pozíciói, 

- íves alkatrészek alakhűsége. 

Szerkezeti kötések: 

- csapozások (vállazási, fűrészelési hibák), 

- fogazások (illeszkedés, kitörések stb.), 

- egyéb szerkezeti kötések. 

Vasalat: 

- működő- és fix vasalatok elhelyezése. 

Felület előkészítés: 

- gép- és szerszámnyomok, párhuzamvonalzó karcok és egyéb jelölések, hibák 

eltűntetése, 

- egységes él elvétel, 

- felületkezeléshez megfelelő csiszolás. 

Felületkezelés: 

- minden alkatrész felület kezelve, 

- felületkezelési hibák. 

 

Az értékelés során a végső pontszámot a maximális pontszámból levont hibapontok adják. 

Rontás miatti alkatrészcsere súlyos pontlevonással jár. 

Rejtett hibából adódó minőség miatt a versenyzőt hátrány nem érintheti.  

Csak az elkészült termékek értékelhetőek! 

 

Szerszámszükséglet: 

- tiszta munkaruha, 

- facsavarhoz süllyesztőfúró 

- vésőkészlet 6-os, 10-es, 16-os, 20-as, 

- kalapács, fakalapács, 

- illesztőfűrész, 

- 8 mm-es fatiplifúró+jelölőtüske, vagy fúrósablon, 

- csiszolófa, csiszolópapír, 

- félgömbölyű és lapos faráspoly durva és finom, 

- harapófogó, 

- derékszög, collstok, 

- párhuzamvonalzó, 

- HB-s grafit ceruza, 

- pillanatszorító 600-as és 1000-es, 

- balesetvédelmi oktatási jegyzőkönyv (külön lapon, nem a naplóban). 
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34 542 05 Kárpitos 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Dancsó János 30/4488-209 

A döntőbe történő behívásra a válogatón legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 600 100 

 

A döntő gyakorlati feladata egy komplex kárpitos termék elkészítése, javítása  

A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámai alapján határozza meg a versenybizottság.  

Gyakorlati feladat értékelési szempontjai (válogató, döntő): 

Mérettartás minden munkafázisban: 

- megadott ülő magasság, szélesség, mélység betartása, 

- kiállások, beállások, szintbe állások, 

- megfelelő domborulat kialakítása, 

- íves bútorállvány követése. 

Tartószerelés: 

- az anyagok, szegek, kapcsok helyénvaló alkalmazása, 

- hevederek megfelelő kiosztása, fűzése, rögzítése,  

- hevederek szakszerű feszessége. 

Rugózat: 

- rugók, rugózatok kiválasztása, igazítása, rögzítése, 

- varrás, szegezés helyessége, 

- megfelelő zsinegek alkalmazása, lehúzás, lekötés szakszerűsége, 

- az adott méretek betartása, epeda, bonel, bútorrugó esetében, 

- felületi kötések, 

- vásznazás, levarrás. 

Alap párnázat: 

- korszerű alap párnázat készítése sorrendek betartásával, 

- hagyományos alap párnázat készítése sorrendek betartásával, 

- vásznazás, szálirány, 

- megfelelő adott mennyiségű anyag felrakása, átvarrása, 

- betömés, élképzés, sarok és élvarrás szakszerűsége. 

Felső párnázat: 

- anyagtartó öltések, anyagfelrakás, 

- vatta, molinó felhelyezése, eltisztázása. 

Bevonás:     

- méretvétel, 

- szakszerű és anyagtakarékos szabás, 

- minta állás és simulás betartása, 

- sima élek, méretek tartása, 

- az anyag feszességének ellenőrzése. 
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Az értékelés során a végső pontszámot a maximális pontszámból levont hibapontok adják. 

 

Csak az elkészült termékek értékelhetőek! 

 

Szerszámszükséglet: 

Javasolt szerszámjegyzék (a listán nem szereplő szerszámokat is használhat a versenyző): 

 

- kárpitos kalapács, kárpitos szegező pisztoly, 

- hevederfeszítő,  

- egyenes egyhegyű tű, 

- egyenes kéthegyű tű, 

- nagy és közepes görbetű, 

- kis görbetű, 

- anyagigazító tű, 

- kitűző tű, 

- szeghúzó, 

- fabunkó, 

- csípő és harapó fogó, 

- olló, 

- kés, 

- mérőszalag, kréta, ceruza, filctoll, vonalzó. 
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54 543 01 Faipari technikus 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Dancsó János 30/4488-209 

 

A döntőbe történő behívásra a válogatón legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 600 100 

A döntő gyakorlati feladata egy komplex faipari termék elkészítése.  
A versenyzők helyezését a döntőn elért pontszámai alapján határozza meg a versenybizottság. 

 

Gyakorlati feladat értékelési szempontjai: 

Mérettartás: 

- fő méretek, 

- derékszögűség, szimmetria, síkban tartás, 

- alkatrészek pozíciói, 

- íves alkatrészek alakhűsége. 

Szerkezeti kötések: 

- csapozások (vállazási, fűrészelési hibák), 

- fogazások (illeszkedés, kitörések stb.), 

- egyéb szerkezeti kötések. 

Vasalat: 

- működő- és fix vasalatok elhelyezése. 

Felület előkészítés: 

- gép- és szerszámnyomok, párhuzamvonalzó karcok és egyéb jelölések, hibák 

eltűntetése, 

- egységes él elvétel, 

- felületkezeléshez megfelelő csiszolás. 

Felületkezelés: 

- minden alkatrész felület kezelve, 

- felületkezelési hibák. 

 

Az értékelés során a végső pontszámot a maximális pontszámból levont hibapontok adják. 

Rontás miatti alkatrészcsere súlyos pontlevonással jár. 

Rejtett hibából adódó minőség miatt a versenyzőt hátrány nem érintheti.  

 

Csak az elkészült termékek értékelhetőek! 
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Szerszámszükséglet: 

- tiszta munkaruha, 

- facsavarhoz süllyesztőfúró 

- vésőkészlet 6-os, 10-es, 16-os, 20-as, 

- kalapács, fakalapács, 

- illesztőfűrész, 

- 8 mm-es fatiplifúró+jelölőtüske, vagy fúrósablon, 

- csiszolófa, csiszolópapír, 

- félgömbölyű és lapos faráspoly durva és finom, 

- harapófogó, 

- derékszög, collstok, 

- párhuzamvonalzó, 

- HB-s grafit ceruza, 

- pillanatszorító 600-as és 1000-es, 

- balesetvédelmi oktatási jegyzőkönyv (külön lapon, nem a naplóban). 
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KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ 

SZAKMACSOPORT 
Eladó 

Kereskedő 

Logisztikai ügyintéző  

szakképesítések 
 

Mind a három szakma versenyzőire vonatkozik 

 

Időpontja:  2018. április 23-25. 

 

Verseny helyszíne:  Hungexpo Zrt.  

    1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Szatmári Viktória telefon: 06-30/ 904-24-79;  

e-mail: szatmariviktoria13@gmail.com 

 

Komplex gyakorlati feladat tájékoztató 

Eladó szakma versenyzői részére 

 

Téma: Őszi hangulatban belső árurendezvény, árubemutató sziget készítése 

 

Feladat: Belső árurendezvény / árubemutató sziget készítése a zsűri által jóváhagyott 

termékekből. A versenyzőknek külön egy becsomagolt árut is el kell helyezniük a 

rendezvényen, a becsomagolandó árut a versenyzők a versenyen fogják megkapni és ott kell 

becsomagolniuk. A rendezvényhez felhasznált árukhoz árcédulákat is kell készíteni.  

A versenyzők tetszőlegesen döntik el, hogy milyen rendezvényt készítenek, és mennyi árut 

helyeznek el a rendezvényen belül. A zsűri értékeli, hogy mit és hogyan használtak fel a 

versenyzők. 

 

Feladat elkészítéséhez rendelkezésre áll: 

- a verseny zsűrije által jóváhagyott élelmiszeripari termékek, 

- hozott dekorációs anyag, csomagoló anyag felhasználható, de csak olyan, ami a 

verseny helyszínén nem készíthető el. 

 

Nem kell minden adott árut felhasználni a zsűri értékeli, hogy mit és hogyan használt fel a 

versenyző. 

A zsűri értékelése előtt maximum 5 mondatban minden versenyző bemutathatja az általa 

készített verseny feladatot. 

 

Semmilyen ragasztó anyag, illetve eszköz nem használható az árukon. 

 

Komplex gyakorlati feladat tájékoztató 

Kereskedő szakma versenyzői részére 

 

Téma: Tavaszi hangulatban belső árurendezvény, árubemutató sziget készítése. 

 

Feladat: Belső árurendezvény / árubemutató sziget készítése a zsűri által jóváhagyott 

termékekből. A versenyzőknek külön egy ajándék kosarat vagy csomagot is el kell készíteni, 

a rendelkezésre álló termékekből a verseny helyszínén. A rendezvényhez felhasznált árukhoz 

árcédulákat is kell készíteni.  

mailto:szatmariviktoria13@gmail.com
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A versenyzők tetszőlegesen döntik el, hogy milyen rendezvényt készítenek, és mennyi árut 

helyeznek el a rendezvényen belül. A zsűri értékeli, hogy mit és hogyan használtak fel a 

versenyzők. 

 

Feladat elkészítéséhez rendelkezésre áll: 

- a verseny zsűrije által jóváhagyott élelmiszeripari termékek, 

- hozott dekorációs anyag, csomagoló anyag felhasználható, de csak olyan, ami a 

verseny helyszínén nem készíthető el. 

 

Nem kell minden adott árut felhasználni a zsűri értékeli, hogy mit és hogyan használt fel a 

versenyző. 

A zsűri értékelése előtt maximum 5 mondatban minden versenyző bemutathatja az általa 

készített verseny feladatot. 

 

Semmilyen ragasztó anyag, illetve eszköz nem használható az árukon. 

 

2018. 04. 23. Hétfő 

Időbeosztás 

8 óra 30 perc 

Versenyzők fogadása  

Regisztráció: 

- Eladó,  

- Kereskedő,  

- Logisztikai és szállítmányozási 

ügyintéző szakma versenyzőinek 

 

8 óra 40 perc Zsűri elnök megnyitója 

8 óra 50 perc 

Sorszámhúzás 

Adatlap kitöltése 

Munkavédelmi oktatás 

10 óra Ünnepélyes megnyitó a színpadon 

11 óra 30 perc 
Tételhúzás 

Gyakorlati feladatok szakmánként 
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34 341 01 Eladó 
   

2018. 04. 23. Hétfő 

Időbeosztás 

Kezdés ideje Téma, versenyfeladat Időtartam/fő 

 

11 óra 30 

perc 

 

Tételhúzás 

Gyakorlati tevékenység 

Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok: 

A rész: Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények 
választékának bemutatása megfelelő feladatleírás alapján, 

tájékoztatás az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról 

valamint áruajánlás. magyar és idegen nyelven. 

B rész: A műszaki cikkek választékának bemutatása 

megfelelő feladatleírás alapján, tájékoztatás az áruval 

kapcsolatos szolgáltatásokról, valamint áruajánlás magyar 

és idegen nyelven. 

 

 

 

 

 

15 perc 

 

 

 

 

15 perc 

Ebéd a verseny területen 

 

2018. 04. 24. Kedd 

Időbeosztás 

Kezdés ideje Téma, versenyfeladat Időtartam 

8 óra Versenyzők érkezése 15 perc 

8 óra 15 perc Bizonylatkitöltés 30 perc 

9 óra 

Árukihelyezéssel kapcsolatos 

önálló gyakorlati feladat, 

valamint termék 

becsomagolása 

120 perc 

Ebéd a verseny területen 

 

2018. 04. 25. Szerda 

Időbeosztás 

9 óra 30 perc Versenyzők érkezése 

10 óra 
Záróünnepség 

Eredményhirdetés 

13 óra Zsűri értékeli a versenyt a versenyterületen 

 



49 

52 341 01 Kereskedő  

 
 

2018. 04. 23. Hétfő 

Időbeosztás 

Kezdés ideje Téma, versenyfeladat Időtartam 

11 óra 30 

perc 

Gyakorlati versenytevékenység 

A vállalkozás áruforgalmával kapcsolatos 

adminisztratív tevékenység végzése 

Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott 

áruforgalmi témakört feldolgozó feladatleírás alapján egy 

áruforgalmi szakasz teljes adminisztrációjának 

feldolgozása manuálisan. 

 

Árubeszerzés készpénzért vagy átutalással  

A feladat elvégzése során az alábbi bizonylatok kitöltését 

várjuk el: 

- üzleti levél készítése,  

- beszerzés nyilvántartás vezetés,  

- bejövő számla-, szállítólevél iktatása,  

- készletbevételezés, készletnyilvántartás,  

- eladási ár kalkuláció 

- bejövő számla, és előzetesen felszámított áfa 

nyilvántartás vezetése,  

- pénzügyi teljesítés bizonylatai) 

 

Értékesítés készpénzért vagy átutalással  

A feladat elvégzése során az alábbi bizonylatok kitöltését 

várjuk el  

- bejövő megrendelés iktatása, 

- üzleti levél készítése,  

- árukivételezés, készletnyilvántartás, 

- számla-, szállítólevél kiállítása,  

- értékesítés nyilvántartás vezetés,  

- kimenő számla, és felszámított áfa nyilvántartás 

vezetése,  

- kimenő levelek iktatása, 

120 perc 

13 óra 30 

perc 
Ebéd a verseny területen 30 perc 

14 óra 
Komplex feladat 
Árukihelyezéssel kapcsolatos önálló gyakorlati feladat 

90 perc 
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2018. 04. 24. Kedd 

Időbeosztás 

Kezdés ideje Téma versenyfeladat Időtartam 

10 óra Versenyzők érkezése 15 perc 

10 óra 15 perc 

Tételhúzás 

 

Az áruk forgalmazása (gyakorlat) 

 

A) Versenyfeladat: Az élelmiszerek, vegyiáruk, 

választékának bemutatása megfelelő feladatleírás 

alapján, tájékoztatás az áruval kapcsolatos 

szolgáltatásokról, tárolási szabályokról, valamint 

áruajánlás magyar és idegen nyelven 

 

B) Versenyfeladat: A műszaki cikkek választékának 

bemutatása megfelelő feladatleírás alapján, tájékoztatás 

az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, meggyőződik az 

áruk üzemképességéről, valamint áruajánlás magyar és 

idegen nyelven 

 

 

 

 

 

 

15 perc/fő 

 

 

 

 

15 perc/fő 

 

Ebéd a verseny területen 

 

 

2018. 04. 25. Szerda 

Időbeosztás 
9 óra 30 perc Versenyzők érkezése 

10 óra 
Záróünnepség 

Eredményhirdetés 

13 óra Zsűri értékeli a versenyt a versenyterületen 
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54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 
 

2018. 04. 23. Hétfő 

Időbeosztás 

Kezdés ideje Téma versenyfeladat Időtartam 

11 óra 30 perc 
Logisztika versenyfeladat 

- Esettanulmány I. 
90 perc 

Ebéd a verseny területen 

13 óra 00 perc 
Logisztika versenyfeladat 

- Esettanulmány II. 
180 perc feldolgozás + 20 

perc eladás 

 

2018. 04. 24. Kedd 

Időbeosztás 

Kezdés ideje Téma versenyfeladat Időtartam 

8 óra 30 perc Versenyzők érkezése 30 perc 

9 óra 00 perc 
Logisztika versenyfeladat 

 - Esettanulmány III. 
150 perc feldolgozás 

11 óra 30 perc 
Logisztika versenyfeladat  

- Esettanulmány I. 
90 perc 

 

Ebéd a verseny területen 

 

13 óra 30 perc Logisztika versenyfeladat 

- Esettanulmány III.  

 

 

- Esettanulmány I. 

 

 

30 perc felkészülés + 20 perc 

előadás 

 

20 perc felkészülés + 10 perc 

előadás 

 

2018. 04. 25. Szerda 

Időbeosztás 

9 óra 30 perc Versenyzők érkezése 

10 óra 
Záróünnepség 

Eredményhirdetés 

13 óra Zsűri értékeli a versenyt a versenyterületen 
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VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORT 
 

Cukrász  

Pincér  

Szakács  

Vendéglátásszervező-vendéglős  

szakképesítések 

34 811 01 Cukrász 

Időpontja: 2018. április 23-25.  

A verseny helyszíne: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Versenyfelelős: Gyenge Csaba mobil: +3620-4297001, e-mail: gyengecs111@gmail.com 

 

A döntőbe jutást az válogató versenyen a gyakorlati termék előállításon elért 

pontszámok alapján kialakított rangsor határozza meg, de kizáró ok, ha a versenyző a 

válogató versenyen megadott feladatrészből nem éri el a minimum pontszámot.  
Pontegyenlőség esetén a gyakorlati termék előállítási versenyfeladatok összesített pontszáma 

dönti el a sorrendet.  

 

Cukrász szakma időbeosztása 

- 2018. SZKTV döntő 

április 23. Tevékenység Rendelkezésre álló idő 

7.30 – 8. 00 Regisztráció, számhúzás 30 perc 

8.00 – 9.45 

Munkavédelmi oktatás, 

átöltözés, munkaeszközök elhelyezése, díszasztal 

terítés, anyagok előkészítése 

105 perc 

9.45 –11.00 Kijelölt hely elfoglalása, ünnepélyes megnyitó 75 perc 

11.00 – 11.15 Vizsgabizottság bemutatása, feladatok ismertetése 15 perc 

11.15 – 13.15 Desszertek előkészítése, félkész termékek előállítása 120 perc 

13.15 – 13.45 Ebéd 30 perc 

13.45 -16.45  

2 fajta francia desszert, 1 fajta pohár desszert, 1 fajta 

tányér desszert készítése, karamell artisztika 

előkészítése 

180 perc 

16.45 – 17.15 Rendrakás, átöltözés 30 perc 

április 24. Tevékenység Rendelkezésre álló idő 

7.30 – 8.00 Átöltözés, munkaeszközök elhelyezése 30 perc 

8.00 – 13.00 

4 fajta desszert befejezése, karamell artisztika 

elkészítése, termékek tálalása, artisztika és termékek  

díszasztalra felhelyezése 

300 perc 

13.00 – 13.30 Ebéd 30 perc 

13.30 – 14.00 Rendrakás 30 perc 

14.00 – 17.00 

Vizsgabizottság szóbeli értékelése a gyakorlati 

feladatokról, 

a versenystandról a versenyzők eszközeinek leürítése 

180 perc 

április 25. Tevékenység Rendelkezésre álló idő 

10.00 – 13.00 Záróünnepség, eredményhirdetés 120 perc 

mailto:gyengecs111@gmail.com
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A regisztráció menete: 

 A regisztráláskor a versenyzőnek be kell mutatni a személyigazolványát és az 

egészségügyi könyvét! 

 Le kell adni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást! 

 Le kell adni a versenyterületre hozott elektromos kisgépek érintésvédelmi igazolását! 

 Le kell adni a zsűri részére a desszertekről technológiai leírást tartalmazó 4 db 

receptmappát! 

 A versenyző kihúzza a munkaterület sorszámát. 

 

Munkaruha előírások: 

A versenyen újszerű, vasalt munkaruhában, (kabát, kötény, nadrág, sapka, cipő) kell 

dolgozni. 

 

Döntő verseny előírásai 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

maximális 

pontszám 

2 fajta francia desszert készítése 

660 

30 

1 fajta pohár desszert készítése 15 

1 fajta tányér desszert készítése 15 

60 cm magas karamell artisztika készítése 

szabadon választott témakörben 
40 

Összesen 660 100 

 

 

A döntő versenyen elért pontszámok adják a versenyzők rangsorát. 

 

A döntő verseny előírásai: 

 

 A döntő versenyen minden félkész és készterméket, díszítő elemet a helyszínen kell 

készíteni. 

 A készítmények csak a helyszínen kapott nyersanyagokból készíthetők. (Kivéve hozni 

kell, a színezőanyagokat és invertálóanyagokat valamint hozni lehet a receptekhez 

illő a száraz- és zöld fűszereket, különleges sót, ehető virágot, vagy alkoholos italt) 

 Minden versenyző köteles saját szerszámról, egyedi formákról gondoskodni. 

 A döntő verseny közben versenybizottság értékeli a termékkészítés minőségét, 

esztétikáját, higiéniáját, a versenyző kreativitását, ötletgazdagságát, a különböző 

technikák alkalmazását, munkaszervezését, a balesetvédelmi előírások betartását, valamint 

a gépek, eszközök szakszerű használatát. 

 A döntő verseny nyersanyagainak listája a Szakma Sztár Fesztivál honlapján kerül 

közzétételre. 

 A versenyzőknek a nyersanyaglista és a versenykiírás alapján össze kell állítani a 

receptúrákat, és a döntőt megelőzően legkésőbb 2018. április 4-ig el kell küldeni az 

összesített anyagszükségletet a versenyfelelősnek, 

 A döntő versenyen, a regisztráció időpontjában a desszertekről receptet és  

technológiai leírást tartalmazó 4 db receptmappát kell leadni minden versenyzőnek a 

zsűri részére. 
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1.  2018 Cukrász SZKTV döntő verseny nyersanyaglistája 

 

 egésztojás lé (pasztörizált)  

 tojásfehérje lé (pasztörizált) 

 tojássárgája lé (pasztörizált) 

 cukor 

 porcukor 

 barnacukor 

 glükóz szirup 

 invertcukor  

 fondán 

 liszt 

 keményítő 

 vaj 

 tej 3,5%  

 tejszín 35% 

 mascarpone 

 sűrített tej  

 natúr joghurt  

 mandulaliszt 

 mogyoróliszt 

 kókuszreszelék 

 szeletelt mandula 

 egyszeres marcipán 

 mogyoró paszta 100% 

 pisztácia paszta 100% 

 dió 

 szemes mogyoró 

 étcsokoládé 60% 

 étcsokoládé 72% 

 fehércsokoládé 

 tejcsokoládé 

 kakaó  

 kakaóvaj 

 málnapüré 10% cukorral 

 feketeribizli püré 10% cukorral 

 eperpüré 10% cukorral 

 maracuja (passion furit) 

gyümölcspüré 10% cukorral 

 mangó püré 10% cukorral 

 kókuszpüré 10% cukorral 

 ostyatörmelék 

 citrom  

 lime 

 vaníliás pudingpor 

 só 

 zselatin 200 bloom 

 friss bogyós gyümölcsök kizárólag 

a díszítéshez (málna, áfonya, eper) 

 mentalevél  

 ehető virágok 

 izomalt 

 pektin NH 

 pektin X58 

 

 

2.  2018 Cukrász SZKTV döntő verseny részletes feladatkiírása 

 

A döntő versenyen, a versenyző különleges termékeket készít, amellyel bemutathatja 

kreativitását, kézügyességét.  

1. feladat: 

2 különböző fajta francia desszert előállítása és tálalása fajtánként 6 darab összesen 

 2 x 6 db.= 12 db 

A desszert tömege díszítéssel együtt max. 100-110 g   

- 1. fajta francia desszert készüljön vaníliás ízben felvert, és omlós tészta, 

gyümölcs zselés betét valamint tükörbevonó felhasználásával, 

- 2. fajta francia desszertnél a csokoládé íz domináljon, felvert, felhasználásával, 

szabadon választott belső betéttel, kompresszorral fújt bársonyos csokoládé 

bevonattal.  

2. feladat: 6 db egyforma rétegelt pohár desszert készítése joghurt és gyümölcs 

felhasználásával 40-45 cl –es üveg szár és talp nélküli borospohárban. 

3. feladat: 3 db egyforma tányér desszert készítése több mini desszert, öntet, és díszítő 

elem (pl.: mikróban sült szivacs felvert, csokoládé kavics, ropogós, meringue, sorbet 

stb.) felhasználásával  

4. feladat: 60 cm magas karamell artisztika készítése, kiállítása különböző technikák 

alkalmazásával (üreges, öntött húzott, fúvott, stb.) szabadon választott témakörben 

(maximum 3 kg isomaltból). 
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Tálalás: A versenyző az elölről szoknyával borított asztal felületét megteríti, a 2 x 5 db 

francia desszertet, 5 db pohárdesszertet, 2 db tányér desszertet esztétikusan tálalja, és a 

karamell artisztikával együtt a megadott időben az asztalra helyezi.  A zsűri részére 2 x 1 db 

francia desszertet kóstoló tányérra tálalja. Az 1 db poharas krémet és 1 db tányérdesszertet a 

hozott tálalóeszközben tálalja.  

 

2.  A gyakorlati feladatokhoz szükséges berendezések, gépek, eszközök 

 

A verseny területén  minden versenyző munkaterületéhez biztosítunk: 

 

1 db                           rozsdamentes  munkaasztalt  

1 db                           lemeztartó állvány 

1 db                           márványlapot 

1 db                           indukciós főzőlapot 

1 db                           mikrohullámú melegítő 

4 db            sütőlemezt 

2  versenyzőnként  1db    kétmedencés mosogatót kézmosót 

1 db  80x 120  m díszasztalt elölről szoknyával  beborítva 

 

A verseny területén közös használattal biztosítunk: 

 

 MIVE légkeveréses kemencét,  

 Hűtő- és fagyasztószekrényeket 

 

A versenyzőnek az általános lista kéziszerszámait és formáit személyenként hozni kell! 

 

 Karamell lámpa 

 Asztali keverőgép 

 Indukciós főzőlaphoz nyeles forraló 

 Habüst 

 Keverőtál  

 Nyeles edény 

 Műanyag tálak  

 g-os mérleg  

 Vágódeszka  

 Szita  

 Reszelő 

 Fakanál 

 Habverő 

 Spatula   

 Nyújtófa 

 Lisztkefe 

 Vonalzó 

 kiszúró  

 Kések  

 Formák desszerthez fém vagy 

szilikon  

 Spakli temperáláshoz 

 Ecset ,  

 Habkártyák  

 Habzsákok 

 Idomcsövek (különböző méretben a 

feladathoz kiválasztva) 

 Csokoládé fólia ( ha fóliával 

készült díszeket készít ) 

 Digitális hőmérő temperáláshoz, 

cukorhoz 

 Szilpátlap (  karamell 

díszmunkához) 

 Speciális szilikon díszítőeszközök   

 Lemosó szivacs 

 Konyharuhák 

 Zsugorfólia 

 Papír törlő 

 Fém vagy műanyag  lapok (deklik) 

termékek alá a hűtőbe 

 Egyszer használatos gumikesztyűk 

 Mártott tenyerű műszerészkesztyű 

(gumikesztyű alá) 
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A tálaláshoz és terítéshez 

 Terítő (bélésselyem, organza) 

 Tálcák, kiemelők 

 Tálcák vagy tükrök (2 fajta desszerthez + 1 artisztikához) 

 tányérkák kóstoláshoz 

 tányérok a tányérdesszerthez 

 poharak a pohárkrémhez 

 

4. Értékelés 

 

 Cukrász SZKT döntő verseny Elérhető pontok 
Elért 

pontszám 

 2 féle francia desszert   30 pont  

 1 fajta pohár desszert 15 pont  

 1 fajta tányér desszert  15 pont  

 karamell artisztika 40 pont  

Összesen  100 pont  

 

- a döntő verseny közben és végén a versenybizottság értékeli: 

- a termékkészítés minőségét, 

- a termék esztétikáját, a versenyző kreativitását, ötletgazdagságát 

- a különböző technikák alkalmazását, 

-  a termékkészítés higiéniáját,  

-  a versenyző munkaszervezését. 

 

5. Döntő verseny baleseti forrásai 

 

A balesetvédelmi oktatáson fel kell hívni a versenyzők figyelmét az alábbi baleseti forrásokra 

 

- fokozott figyelemmel közlekedjenek a versenyterületen leragasztott elektromos 

vezetékek miatt. 

- forgó gépek, elektromos főzőlapok, mikrohullámú sütő balesetmentes használata  

- elővigyázatos közlekedés forró edényekkel, szirupokkal, sütőlemezekkel. 

- sütő balesetmentes kezelése, védőkesztyű használata 

- izomalt balesetmentes olvasztása, öntése, húzása. 

- gumikesztyű kötelező használata 

- kompozíció nyílt lánggal történő balesetmentes összeállítása. 

 

A versenyfeladatok közben égési, vágási sérülések keletkezhetnek ezért a 

versenyterületen is szükséges feltöltött elsősegély dobozt, és égési sérülésekhez sprayt 

elhelyezni!  

 

Étkezés: 

Az ebédet (pizzát és ásványvizet) az MKIK biztosítja /a különleges táplálkozási igényét 

kérjük, előre jelezze!/ 

 

Jó felkészülést kívánunk!  
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34 811 03 Pincér 

Időpontja: 2018. április 23-25.  

A verseny helyszíne: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Versenyfelelős: Farkas Attila, +36-30/34-35-267 
 

Regisztráció: 

Kérünk minden versenyzőt, hogy a verseny kezdete előtt fél órával jelenjen meg a 

regisztrációnál! Hozza magával személyi igazolványát, egészségügyi kiskönyvét és egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást! 

Kérjük a versenyzőket, hogy csak olyan munkaruhában jelenjenek meg a versenyen, amelyen 

nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a versenyző beazonosításra alkalmas név, logó, 

információ! 
 

A döntő gyakorlati versenyfeladatok teljesítéséből áll. A döntő feladatai az szvk elvárásain 

felül kerülnek meghatározásra. 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli I. 

Vendég előtt történő kevert ital (IBA koktéllista) készítése a helyben 

kihúzott tétel alapján, az abban található vendég-pincér szituációs 

környezetben.  

15 25 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli II. 

Megterít a zsűri által összeállított 3 fogásos menüsorra (a terítés 

munkafolyamatára fordított idő nem a versenytevékenység időtartamának 

része).  

Fogadja a vendéget, leülteti, ismerteti és felszolgálja a háromfogásos 

menüsort.  A menüsorhoz italfelszolgálást is végez.  

60 55 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli III. 

Díszasztal készítése, díszterítés 
180 20 

 

A döntőn is a versenyzők százalékos teljesítménye adja a rangsort.  
 

Értékelésre kerül a versenyzők szakmai tudásán kívül:  

- megjelenése, személyi és 

munkahelyi higiéniája, 

- kommunikációs készsége, 

- kapcsolatteremtő készsége, 

- udvariassága, 

- önállósága, 

- helyzetfelismerő készsége, 

- problémamegoldó képessége. 
 

Amennyiben két vagy több versenyző is azonos pontszámot ér el, a Gyakorlati 

versenyfeladat szvk-n kívüli II. gyakorlati teljesítmények alapján kerül meghatározásra a 

végső sorrend. 
 

Egyéb információk 

Gyakorlati versenytevékenységek 

Csak érvényes egészségügyi könyvvel lehet részt venni a gyakorlati versenyfeladatokon. 

A gyakorlatnál kiemelt figyelmet kap a versenyzők kommunikációja. 

 

A döntő gyakorló tételsoráról a válogatót követően kapnak tájékoztatást a döntőbe jutó 

versenyzők. 
 

Díszterítés: díszasztal készítése egy előre meghatározott témában, 4 főre, esetlegesen 

dekorációs asztallal (szervizasztal nélkül). A Zsűri által előre meghatározott téma szerint a 

versenyző jelenítse meg díszasztalában a SZENT GYÖRGY NAPI TAVASZÜNNEP-et. A 

díszasztalhoz szükséges eszközökről a versenyzők gondoskodnak. 
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34 811 04 Szakács 

Időpontja: 2018. április 23-25.  

A verseny helyszíne: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Versenyfelelős: Farkas Attila, +36-30/34-35-267 
 

Regisztráció: 

Kérünk minden versenyzőt, hogy a verseny kezdete előtt fél órával jelenjen meg a 

regisztrációnál! Hozza magával személyi igazolványát, egészségügyi kiskönyvét és egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást! 
Kérjük a versenyzőket, hogy csak olyan munkaruhában jelenjenek meg a versenyen, amelyen 

nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a versenyző beazonosításra alkalmas név, logó, 

információ! 
 

A döntő gyakorlati versenyfeladatok teljesítéséből áll. A döntő feladatai az szvk elvárásain 

felül kerülnek meghatározásra. 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli II. 

Ételkészítés 

Három fogásos menüsor készítése (meleg előétel vagy leves, 

főétel és befejező fogás), tálalása négy adagban  

240 50 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli III. 

Hideg előétel készítése, tálalása, nyersanyagkosár 

felhasználásával.  

300 50 

 

A döntőn is a versenyzők százalékos teljesítménye adja a rangsort.  

 

Értékelésre kerül a versenyzők szakmai tudásán kívül:  

- megjelenése, személyi és 

munkahelyi higiéniája, 

- kommunikációs készsége, 

- kapcsolatteremtő készsége, 

- udvariassága, 

- önállósága, 

- helyzetfelismerő készsége, 

- problémamegoldó képessége. 
 

Amennyiben két vagy több versenyző is azonos pontszámot ér el, a Gyakorlati 

versenyfeladat szvk-n kívüli II. gyakorlati teljesítmények alapján kerül meghatározásra a 

végső sorrend. 

Egyéb információk 

Gyakorlati versenytevékenységek 

Csak érvényes egészségügyi könyvvel lehet részt venni a gyakorlati versenyfeladatokon. 

Minden versenyző köteles gondoskodni a munkájához szükséges kéziszerszámról (kések, 

egyedi formákról, stb.). 

A döntő gyakorló tételsoráról a válogatót követően kapnak tájékoztatást a döntőbe jutó 

versenyzők. 

A versenyzők a gyakorlat helyszínére csak megjelölt szerszámot vihetnek be, kész vagy 

félkész terméket nem. 
 

Hideg előétel készítése, tálalása, nyersanyagkosár felhasználásával 

Minden versenyző három különböző hideg előételt készít, mindhárom előételből 2 adagban, a 

helyszínen biztosított egységes tányérokra. 

Az egységes nyersanyagkosár tartalmáról és a három főelemről a válogatót követően kapnak 

tájékoztatást a döntőbe jutó versenyzők. 

A készítmények csak a helyszínen kapott nyersanyagokból készíthetőek, bármilyen hozott 

anyag a versenyterületre nem hozható be, nem használható fel. 
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54 811 01 Vendéglátásszervező 

Időpontja: 2018. április 23-25.  

A verseny helyszíne: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Versenyfelelős: Farkas Attila, +36-30/34-35-267 

 

Regisztráció: 

Kérünk minden versenyzőt, hogy a verseny kezdete előtt fél órával jelenjen meg a 

regisztrációnál! Hozza magával személyi igazolványát, egészségügyi kiskönyvét és egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást! 

Kérjük a versenyzőket, hogy csak olyan munkaruhában jelenjenek meg a versenyen, amelyen 

nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a versenyző beazonosításra alkalmas név, logó, 

információ! 

 

A döntő gyakorlati versenyfeladatok teljesítéséből áll. A döntő feladatai az szvk elvárásain 

felül kerülnek meghatározásra. 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam  

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli I. 

4 különböző, baguette falatka készítése 20-20 darabban. 

Az előkészítési és befejező munkaszakaszok bontva valósulnak 

meg (2 x 90 perc)! 

A falatkákból 5-5 db-ot a zsűrinek, 1-1 db-ot a display asztalra 

tálal a versenyző, a többi falatkával a látogatókat kínálja meg. 

180 40 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli II. 

A versenyző által kitalált, alkoholmentes koktél keverése 

2 adagban, a választható nyersanyagkosár tartalmából. Az 

egységes nyersanyagkosár tartalmáról a válogatót követően 

kapnak tájékoztatást a döntőbe jutó versenyzők. 

A készítmények csak a helyszínen kapott nyersanyagokból 

készíthetőek, bármilyen hozott anyag a versenyterületre nem 

hozható be, nem használható fel. 

15 15 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli III. 

Kávékülönlegesség készítése, díszítése. 
15 15 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli IV. 

Vendég (a kilátogató közönség) előtt gyümölcssaláta készítése 

bontatlan, egész, friss gyümölcsökből, majd a látogatók 

megkínálása az elkészült termékekkel. 

30 15 

Gyakorlati versenyfeladat szvk-n kívüli V. 

Pezsgő széttöltése 7 flute pohárba, egyenlő mértékben, időre. 
20 15 

 

A döntőn is a versenyzők százalékos teljesítménye adja a rangsort.  

Értékelésre kerül a versenyzők szakmai tudásán kívül:  

- megjelenése, személyi és 

munkahelyi higiéniája, 

- kommunikációs készsége, 

- kapcsolatteremtő készsége, 

- udvariassága, 

- önállósága, 

- helyzetfelismerő készsége, 

- problémamegoldó képessége. 

 

Amennyiben két vagy több versenyző is azonos pontszámot ér el, a Gyakorlati 

versenyfeladat szvk-n kívüli I. gyakorlati teljesítmények alapján kerül meghatározásra a 

végső sorrend. 
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Egyéb információk 

 

Gyakorlati versenytevékenységek 

Csak érvényes egészségügyi könyvvel lehet megkezdeni a gyakorlati versenyfeladatokat. 

Minden versenyző köteles gondoskodni a munkájához szükséges kéziszerszámról (kések, 

egyedi formák, stb.)! 

A versenyzők a gyakorlat helyszínére csak megjelölt szerszámokat vihetnek be, kész vagy 

félkész terméket nem! 



61 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT 

Fodrász  

Kozmetikus 

szakképesítések 
 

55 815 01 Fodrász 

Időpontja: 2018. április 23-25.  

A verseny helyszíne: Hungexpo Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

Versenyfelelős: Szécsényi István 30/280-1630 
 

 

Téma (versenyfeladat) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Férfi modern-klasszikus- divat frizura, hajvágás, szárítás, 

modellen 
60 100 

Női alaphajvágás: 1. Kompakt forma hajvágása,- csak 

ollóval- szárítás nélkül modellen vagy babafejen 
40 100 

Női alaphajvágás: 2. Lépcsőzetes forma hajvágása,  

- csak ollóval- szárítása, a Kompakt forma modelljén, 

babafején 

60 100 

Női alaphajvágás 4. Fentről lefelé hosszabbodó forma 

hajvágása, - csak ollóval- szárítás nélkül modellen, vagy 

babafejen 

40 100 

Női alaphajvágás 3. Uniform forma hajvágása,- csak 

ollóval- szárítással, a Fentről lefelé hosszabbodó forma 

modelljén, babafején 

60 100 

Konty-alkalmi frizura modellen 40 100 

Komplex szóbeli tételsor 30 100 

Szvk-n kívüli 

Konty – alkalmi tűzött frizura, sorsolt modellen, 

díszítéssel. 

10 

előkészület + 

40 

100 

 

1.vf. A vizsgafeladat megnevezése: Modern – klasszikus - divat frizura, hajvágás, szárítás 

modellen. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a 

nyakban 1 cm- es lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása 

kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont 

kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a 

frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép 

használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő divatfrizurát 

alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben 

értékelendő. Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura kialakításánál. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat aránya: 10% 
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Értékelés szempontok:  

     Objektív szempontok: 

 a „0” pont helyes meghatározása, 

 tiszta fazonkialakítások, 

 a hajvágógép alkalmazása, 

 stuccolás helyes fogásai. 

Szubjektív szempontok: 

 fokozatos átmenet készítése,  

 kreativitás, 

 összhatás. 

 

2.vf.: A vizsgafeladat megnevezése: Női alaphajvágás:  

1. Kompakt forma hajvágása szárítás nélkül, majd női alaphajvágás: 2. Lépcsőzetes forma 

hajvágása, szárítás ugyanazon az 1-es modellen vagy babafejen. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület 

tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, - A és B átló- és a geometriai 

meghatározások segítségével a fej teljes kerületén a hajnövéssel párhuzamosan 1-1,5 cm 

szélességben alakítsa ki a vezető passzét, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát és 

irányát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és 

ellenőrzését. 4 cm hajvágás kötelező a vezető passzéból a vizsgabizottság előtt. A haj puhítása 

nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A 

vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

Női alaphajvágás: 1. Kompakt egyhossz forma kialakítása csak ollóval: Készítendő egy olyan 

forma, melynél a haj természetes esésében nem keletkezik átmenet. A frizura külső vonala 

lehet vízszintes, az arc felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A 4 cm 

vágás után a tarkóhaj maximum nyakszirtközépig érhet. A hajszárítást nem kell elvégezni, 

mert a következő vizsga műveletnél lesz megszárítva a modell. (40 perc) 

 

Értékelés szempontok:  

 a fejterület tudatos és precíz felosztása, 

 a vezető tincsmeghatározása, 

 a leválasztások és a meghatározott szögek alkalmazása, 

 a kiemelés nélküli hajvágás alkalmazása, 

  a szimmetria kialakítása. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 

 

3.vf.: Lépcsőzetes forma kialakítása csak ollóval az 1.sz. modell, vagy babafejen. 

A női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az 

anatómiai pontok, és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető tincset, 

aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen 

végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A vezetőpasszéból 

nem kötelező rövidíteni, de megengedett, csak az átmenetképzést kell kialakítani. A haj 

puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A 

hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal 

ellenőrzi. 
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Női alaphajvágás: Lépcsőzetes forma. Készítendő lépcsőzetes hajvágási forma a kompakt 

hajvágás folytatásaként, melynél a tarkótól felfelé folyamatos átmenet képződik, úgy, hogy a 

felső hajszakasz mindig hosszabb. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc felé 

hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A folyamatos átmenet kialakítást 

követően a hajszárítással hangsúlyozza a formajegyeket.  

 

Értékelés szempontok:  

Objektív szempontok: 

 a fejterület tudatos és precíz felosztása, 

 a vezető tincs meghatározása, 

 a leválasztások és a megfelelő szögek alkalmazása. 

Szubjektív szempontok: 

 a lépcsőzetes forma átmenetének a precizitása, 

 a hajszárítás a formának megfelelően. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A 2. és a 3. vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

 4. vf  A vizsgafeladat megnevezése: Női alaphajvágás: 4. Fentről lefelé hosszabbodó forma, 

hajvágása szárítás nélkül, majd női alaphajvágás: 3. Uniform forma hajvágása, szárítás 

ugyanazon a 2-es modellen vagy babafejen 

A vizsgafeladat ismertetése:  

A női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az 

anatómiai pontok, és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető tincset, 

aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen 

végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem 

megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a 

hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. A hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő 

vizsga műveletnél lesz megszárítva a modell. 

Női alaphajvágás: 4. Fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása csak ollóval, szárítás 

nélkül. A fejtető legmagasabb pontján lévő vezető passzéhoz viszonyítva minden tincs 

fokozatosan hosszabb. A vezető passzéból 4 cm hajvágás kötelező a vizsgabizottság előtt. A 

folyamatos átmenet kialakításával biztosítsa a formajegyeket. (40 perc) 

 

Értékelés szempontok:  

Objektív szempontok: 

 a vezető tincs meghatározása, 

 a fejterület tudatos és precíz felosztása, 

 a felválasztások és a megfelelő szögek alkalmazása, 

 a folyamatos átmenet bizonyítása. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 

 

5. vf Uniform forma, hajvágása csak ollóval, szárítással: A vizsgafeladat ismertetése: A női 

alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az 

anatómiai pontok, és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető tincset, 

aminek segítségével meghatározza a hajhosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen 

végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A fej legmagasabb 

pontján lévő hajhosszból nem kötelező vágni, de megengedett, azonos hajhosszt kell 

kialakítani a fej teljes területén. A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak 
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tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő. A 

vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. Az Uniform hajvágási forma 

kialakítását a fentről lefelé hosszabbodó forma modelljén kell elvégezni, melynek a 

vezetőpasszéja – legrövidebb passzé adja az Uniform forma hosszát. A fej egész területén 

azonos hosszúságú kell, hogy legyen a haj. Az egységes hajhossz kialakításával lesz 

bizonyítva az Uniformizált haj. A hajszárítás kapcsolódjon a formához és azt hangsúlyozza. 

 

Értékelés szempontok:  

Objektív szempontok: 

 a fejterület tudatos és precíz felosztása, 

 a vezető tincs, tincsek meghatározása, 

 a leválasztások és a meghatározott kéztartás alkalmazása, 

 az egységes-azonos hajhossz bizonyítása. 

Szubjektív szempontok: 

 a hajszárítás hangsúlyozza a stílusjegyeket, 

 frizura összhatása. 

 

A vizsgafeladat időtartama:40+ 60 perc 

A 4. és az 5. vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

6.vf.: Konty – alkalmi frizura modellen 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A becsavart, megszárított, vagy sima, kiengedett hajból feltűzésekkel olyan frizurát alakítson 

ki, ami összhangban van modellje karakterével, megjelenésével. A kész frizura összhatásában 

viselje az alkalmi frizura jegyeit. Csatok, hajtűk, gumik és kontybetétek alkalmazása 

megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító, hajsütővas, kreppvas használata) 

megengedett a frizura kialakításánál. Minden finish termék alkalmazása megengedett. 

Minimum két szín –előre elkészített– és két féle textúra alkalmazása kötelező! 

 

Értékelés szempontok:  

Objektív szempontok: 

 csattok, hajtűk, kontybetétek alkalmazása. 

Szubjektív szempontok: 

 a plasztikusan fésült részek tiszta fésülése, 

 színek harmóniája és elhelyezése, 

 frizura összhatása, 

 a modell egyéniségének kihangsúlyozása, teljes megjelenés. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc  

A vizsgafeladat aránya: 5 % 

 

8.vf: Komplex szóbeli tételsor 

A vizsgafeladat időtartama: 20 + 10 perc  

A vizsgafeladat aránya: 10 % 

 

7.vf: Szvk-n kívüli: Konty – alkalmi tűzött frizura sorsolt modellen, díszítéssel  

A modell egy esti színházi előadásra kapott meghívást és nincs ideje más szolgáltatást kérni, 

mint egy konty-tűzött alkalmi frizurát. A 10’ előkészület, ismerkedés alkalmával tervezze 

meg, és készítse elő modell haját fizikai formaváltoztató – hajsütővas, hajsimító, kreppvas, 

stb. – eszközök segítségével.  
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A 40’ versenyidő alatt alakítsa ki az alkalomhoz illő és megfelelő frizurát, melynek 

hangsúlyozására alkalmazzon díszítő elemet, ami nem hajból készült. Az alkalmi frizurája 

kapcsolódjon a modell egyéniségéhez, karakteréhez, hordozza az adott stílus irányzatok 

jellemzőit a teljes megjelenés tekintetében.  

Csatok, hajtűk, gumik és kontybetétek valamint minden fizikai formaváltoztató-hajsimító, 

kreppvas, hajsütővas, stb. eszköz használata megengedett a frizura kialakítása során. Kétféle 

különböző textúra alkalmazása kötelező! 

 

Időtartama: 10 perc + 40 perc 

 

Értékelés szempontok:  

 az előkészületben megjelenő tudatosság. 

Szubjektív szempontok: 

 a plasztikusan fésült részek tiszta fésülése, 

 a különböző textúrák kreativitása, 

 a díszítés esztétikus elhelyezése, 

 a frizura összhatása, 

 az egyéniség kihangsúlyozása. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc  

A vizsgafeladat aránya: 5 % 

 

A szakmai vizsga alóli felmentés csak arra az esetre vonatkozik, ha a versenyző az egyes 

versenytevékenységeket képező összes feladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.  

A Munka és balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyve és az elektromos kisgépek 

Érintésvédelmi tanúsítványa minden esetben kötelező! 

Az a versenyző, aki nem a kiírás szerinti modellt alkalmazza, az kizárásra kerül! 
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55 815 02 Kozmetikus 
 

Időpontja: 2018. április 23-25. 

Regisztráció: 8.30 órától 

 

Verseny helyszíne: Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Péntek Bernadett, elérhetőség: 30/ 64 88 679 

Feladatok: 

1. Saját modell kezelése (komplex gyakorlati feladat) 

Elkészítési idő: 100 perc 

 

. Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs- min. 20 perc), felpuhító 

borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, összehúzás, nyugtatás és/vagy táplálás 

helyspecifikusan, gyantázás hónalj területen, elbocsájtó smink készítése. A kezelés során csak 

professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden 

művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni 

    

Teljesítési szempontok: 

Higienikus munkaterület kialakítása 

A modell optimális helyzetbe helyezése 

Megfelelő higiénia feltételek megteremtése, szabályok betartása 

A kötelező elemek teljesítése 

A munkaműveletek szabályos kivitelezése 

A masszázs időtartama nem lehet kevesebb, mint 20 perc 

A hatóidők betartása (terméktől függően) 

A munka kivitelezésének esztétikuma  

A munkaterület rendbe rakása 

Kommunikáció, empátia 

       Maximális pontszám: 100p 

2./ Fantáziasmink saját modellen, témája: „magyar szépség” 

Elkészítési idő: 120 perc 

A versenyző készítsen el egy „magyar szépség” témájú sminket. A sminkelhető felület nincs 

kikötve. Kiegészítő elemek alkalmazhatók, klisé és sablon használata nem megengedett. 

Kötelező elemek: alapozás (hagyományos technikával), korrekciók, a szem kiemelése, száj 

kontúrozása, kendőzése, műszempilla (soros, vagy tincses). A smink harmonizáljon a ruhával, 

frizurával és a modell karakterével. 

Teljesítési szempontok: 

Megfelelő munkakörnyezet kialakítása 

A modell kényelmének megteremtése 

Bőrtípusnak és bőrszínnek megfelelő alapozás, korrektorozás, púderezés 

A szem kiemelése 

Száj kiemelése 

Műszempilla használata 

A kiírásnak megfelelő téma prezentálása 

A smink harmonizációja a modell karakteréhez, frizurájához, ruhájához 
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Precizitás 

Összhatás 

Kreativitás 

Szubjektív esztétikai elemek 

A munkaterület rendbe tétele 

       Maximális pontszám: 100p 

3./  Testkezelés saját modellen 

Elkészítési idő: 120 perc 

Teljes kézi kozmetikai testmasszázs bemutatása saját modellen, figyelembe véve a 

kontraindikációkat. Különös figyelmet kell tulajdonítani a diszkréciónak, a modell 

komfortérzetének fenntartására. A kezelés a bőrfelület szakszerű letisztításából, 

peelingezéséből és masszírozásából (min.60 perc) és egy testpakolás alkalmazásából áll. A 

versenyzőnek ügyelnie kell a teljes kezelés alatt a tiszta munkaterület kialakítására, annak 

kezelést követő visszaállítására. 

Teljesítési szempontok: 

Előkészületek, higiéniai feltételek, diszkréció, empátia 

Megfelelő bőr előkészítés 

A kötelező munkaelemek alkalmazása 

A testmasszázsnak minimum 60 percig kell tartania 

Hatóidő betartása 

Kozmetikumok szakszerű eltávolítása a bőrfelületről 

Koncepció (kezelési protokoll betartása 

A bőrfelület letisztítása, utóápolása és a munkaterület rendbe tétele 

 Maximális pontszám:100p 

4./ Ránckezelés saját modellen 

Elkészítési idő: 60 perc 

Ránckezelés saját modellen. A kezelés kötelező elemei: letisztítás, peelingezés, masszázs és 

pakolás felhelyezése. A választott kezelési metódus alapján sorrend nincs kikötve, viszont 

szakmailag alátámasztottnak kell lennie. Csak Magyarországon forgalomban lévő 

kozmetikumokkal lehet a kezelést kivitelezni 

 

Teljesítési szempontok:       

A modell optimális helyzetbe helyezése 

Megfelelő higiénia feltételek megteremtése, szabályok betartása 

A kötelező elemek teljesítése 

A masszázs időtartama minimum 10 perc 

A hatóidők betartása (terméktől függően) 

A munka kivitelezésének esztétikuma  

A munkaterület rendbe rakása 

 Maximális pontszám:100p 
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5./ Alkalmi smink készítése saját modellen 

Elkészítési idő: 70 perc 

 

A versenyző készítsen el egy alkalmi sminket. A sminkelhető felület nincs kikötve. 

Kiegészítő elemek alkalmazhatók, klisé és sablon használata nem megengedett. Kötelező 

elemek: alapozás (hagyományos technikával), korrekciók, a szem kiemelése, száj 

kontúrozása, kendőzése, műszempilla (soros, vagy tincses). A smink harmonizáljon a modell 

karakterével 

 

Teljesítési szempontok: 

Megfelelő munkakörnyezet kialakítása 

A modell kényelmének megteremtése 

Bőrtípusnak és bőrszínnek megfelelő alapozás, korrektorozás, púderezés 

A szem kiemelése 

Száj kiemelése 

Műszempilla használata 

A kiírásnak megfelelő téma prezentálása 

A smink harmonizációja a modell karakteréhez, frizurájához, ruhájához 

Precizitás 

Összhatás 

Kreativitás 

Szubjektív esztétikai elemek 

A munkaterület rendbe tétele 

Fontos tudnivalók! 

 A versenyzők gondoskodnak a kezelésekhez szükséges anyagokról beöltöztető 

textíliákról, az asztal esztétikai elemeiről és eszközökről, melyek a kezelés során 

szükségesek. 

 A versenyzők felelősséget vállalnak, hogy a feladatok a modelleken végrehajthatók, 

kezelést kizáró tényező (betegség, allergia stb.) nem akadályozza munkájukat. 

 A döntő rangsorolásánál az elődöntő (írásbeli versenyrész) eredménye nem számít bele a 

rangsorolásba, a válogató feladatának eredményei azonban igen. 

 A döntőre a versenyzők hozzák magukkal a modellek nyilatkozatát és egy hétnél nem 

régebbi munkavédelmi nyilatkozatot a küldő iskola pecsétjével, felelős személy 

aláírásával ellátva. 

 A szőrtelenítő feladathoz a gyantamelegítőről a versenyzőnek kell gondoskodni, a gépről 

a versenyre egy 30 napnál nem régebbi érintésvédelmi tanúsítvány hitelesített másolatát 

kérjük, elhozni szíveskedjenek. A dokumentum nélkül a versenyzőt kizárjuk a versenyből 

 A modell nem lehet kozmetikus és a fantáziasmink és alkalmi smink feladathoz tetovált 

sem. A szabályok megsértése a versenyből való kizárást vonja maga után! 

 A sminkes feladatokhoz a modell előre épített szempillákkal nem rendelkezhet. 
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A modellek beosztása miatt az időtervünk a következő lesz: 

 

Kozmetikus szakma  

időbeosztása - 2018. SZKTV döntő 

Április 23. hétfő Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

8.00 - 9.30 
Regisztráció, munkavédelmi oktatás, munkaterület 

sorsolása 
90 perc 

10.00 - 11.00 Ünnepélyes megnyitó 60 perc 

11.30 - 12.40 Alkalmi smink versenyfeladat elkészítése 70 perc 

12.40 - 13.00 Ebéd 20 perc 

13.00 – 14.40 
Saját modell tisztító kezelése versenyfeladat 

elkészítése 
100 perc 

15.00 -16.00 Ránckezelés versenyfeladat elkészítése 60 perc 

Április 24. kedd Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

9.00 - 11.00 
Testkezelés versenyfeladat elkészítése 

120 perc 

11.20 – 13.20 Fantáziasmink versenyfeladat elkészítése 120 perc 

13.20 - 14.00 Fotózás 60 perc 

14.00-14.30 Ebéd 40 perc 

Április 25. Tevékenység 
Rendelkezésre álló 

idő 

10.00 - 13.00 
Záróünnepség eredményhirdetés 

120 perc 
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INFORMATIKAI SZAKMACSOPORT 

CAD-CAM informatikus  

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető  

Informatikai rendszerüzemeltető 

Szoftverfejlesztő 

Gazdasági informatikus  

Műszaki informatikus  

Távközlési technikus 

szakképesítések 

 

Időpontja: 2018. április 23-25. 

Regisztráció: 2018.04.23-án 8.30 órától 

 

Verseny helyszíne: Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. 1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

 

Versenyfelelős: Csontó Béla, telefon: 30-425-1020  email: bela.csonto@gmail.com 

 

54 481 01 CAD-CAM informatikus 

 

Verseny szakértő: Élő Tamás 
Tel. 30-237-6007 email: tamase@jedlik.eu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati feladatok 

Komplex CAD-CAM gyakorlati feladat (CAD szoftver 

használata, CNC program készítése, CNC gépkezelés 

témakörökből) megoldása. 

600 

 

100 

 

összesen: 600 100 

 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása 

 

Minden versenyző kap: egy szerelőkészletet, mérőeszközöket, elektronikus segédleteket. A 

feladat az, hogy a rendelkezésre álló alkatrészek, alkatrészrajzok, vázlatok alapján elkészítsék 

a készletet alkotó elemek 3D modelljeit, a gyártáshoz szükséges műhelyrajzokat, összeszerelt 

szerkezet alapján az összeállítási rajzot tételszámokkal és tételjegyzékkel. A rajzi 

dokumentáción túl a rendelkezésre álló szoftverben el kell készíteni a szerelvény működését 

bemutató mozgási animációt, valamint a szerelési animációt. 

 

mailto:bela.csonto@gmail.com
mailto:tamase@jedlik.eu
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Teljesítési szempontok 

 

Alkatrész modellezése: mintadarab alapján, műhelyrajz alapján 

 Alkatrészvázlatok létrehozása (teljesen meghatározott) 

 Alaksajátosságok elhelyezése 

 Anyagtulajdonságok beállítása 

 Mért méretek hibahatáron belüli megadása 

Összeállítás készítése: 

 Egyedi alkatrészek beillesztése, megfelelő kényszerek használata 

 Kereskedelmi áruk beillesztése, megfelelő kényszerek használata 

Alkatrészrajzok készítése:  

 Rajzlapválasztás, szövegmező 

 Nézetrend 

 Metszeti ábrázolás szabályai 

 Mérethálózat kialakítása 

 Megmunkálási jelek, műszaki utasítások elhelyezése 

 Műszaki és egyéb táblázatok elhelyezése 

Összeállítási rajz: 

 Nézetrend 

 Metszetek, kitörések alkalmazása 

 Méretezés 

 Tételszámozás 

 Darabjegyzék 

Animációk 

 Szerelési animáció bemutatása 

 Működést bemutató mozgás animáció bemutatása 

 

Maximális pontszám: 50 p 

 

Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása 

 

Minden versenyző kap: adathordozót, üres technológiai táblázatot, elektronikus félkész 

szerelési dokumentációt, előgyártmányt. 

Az elkészült 3D modellek, illetve műhelyrajzok felhasználásával 

 Egy alkatrészt 3D nyomtatással állít elő. Ehhez generálja az alkatrész STL 

állományát. 

 Egy alkatrészt CNC forgácsoló gépen (esztergálás/marás) történő megmunkálással 

állít elő. A CNC megmunkálást megelőzően el kell készíteni az alkatrész gyártásának 

műveleti sorrendjét, valamint a CNC program kódját a rendelkezésre álló NCT 

vezérlőre. 

 A modellt össze kell szerelni a rendelkezésre bocsátott szerszámok segítségével. 

 A versenyző a szerelési tapasztalatait felhasználva sablonfájl alapján elkészíti a 

termék összeszerelését támogató „Szerelési útmutató” kiadványt. A félkész 

dokumentációt kiegészíti képekkel. 
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Teljesítési szempontok 

 

Alkatrész 3D nyomtatása 

 Alkatrészmodell elkészítése, előkészítése 3D nyomtatásra 

 Nyomtatás megvalósítása (geometriailag helyes alkatrész) 

 

Alkatrész gyártása CNC gépen 

 Technológiai lap elkészítése 

 CNC program megírása (kommentekkel ellátott forráskód 

jegyzőkönyvbe vitele) 

 CNC forgácsolás (géphasználat) 

 Végellenőrzés (gyártmány és alkatrész összehasonlítása, mérési 

jegyzőkönyv) 

Szerelés 

 Modell összeszerelése 

 Eszközhasználat 

Szerelési útmutató kiadvány készítése 

 A dokumentum megfelelő kiegészítése képekkel 

 Képmetsző használata 

 

Maximális pontszám: 50 p 

 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 

 

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

Verseny szakértő: Vígh Sándor 
Tel. 20-973-4677 email: vighs@puskas.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Komplex feladat (Hálózatszerelés és mérés témakörből: A 

vizsgázó végrehajt egy optikai kábelkötést, majd méréssel 

meghatározza az átviteli rendszer működési és átviteli 

paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. 

A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.) 

 

600 

 

 

 

 

100 

 

 

 

összesen: 600 100 

 

mailto:vighs@puskas.hu
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Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 400 perc 

Feladat leírása 

Egy FTTH hálózat előfizetői oldalának kiépítése, mely tartalmazza a rendező oldali bekötést 

és az előfizetői végpont kiépítését. Ehhez egy 6 szálas optikai kábelt kell szakszerűen 

előkészíteni, a pigtail-eket hegesztéssel összekötni a kábellel és elrendezni a kötéslezáró 

egységbe. 

 

Teljesítési szempontok 

Kábelek előírás szerinti előkészítése 

A kábelvégek helyes rögzítése 

Az optikai szálak megfelelő hegesztése 

A szálak helyes elrendezése a kötésvédő tálcában 

A kötéslezáró egység lezárása 

A kábelek helyes vezetése 

Maximális pontszám: 60 p 

 

Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 150 perc 

Feladat leírása 

A kiépített hálózat minősítése. Az optikai kábel végpontokat egyenként beiktatásos csillapítás 

méréssel minősíteni kell és az eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

Teljesítési szempontok 

A helyes patch-elés megvalósítása 

A beiktatásos mérés elvének alkalmazása 

A kábelszakaszok minősítése 

A jegyzőkönyvek helyes kitöltése 

Maximális pontszám: 25 p 

 

Komplex gyakorlati feladat III. 

Elkészítési idő: 50 perc 

Feladat leírása 

A kiépített és minősített hálózat bemutatása szóban. A kiépített hálózat kötéseinek, 

kábelvezetésének bemutatása és magyarázata, valamint a jegyzőkönyv alapján a mérési 

eredmények bemutatása és magyarázata. 

 

Teljesítési szempontok 

A megvalósítás bemutatása 

A kialakítás magyarázata 

A hegesztési elv és megvalósítása 

A beiktatásos csillapításmérés technológiájának ismerete 

Az eredmények értékelése 

Maximális pontszám: 15 p 

 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 
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54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 

Verseny szakértő: Madarassy Mónika 
Tel. 30-599-1966 email: madarassymoni@gmail.com 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Komplex gyakorlati feladat (Hálózatok konfigurálása I., 

Hálózatok konfigurálása II., Hálózati operációs 

rendszerek és felhőszolgáltatások, Programozás és 

adatbázis-kezelés, Komplex hálózati szolgáltatási 

környezet kiépítése témakörökből) megoldása. 

 

600 

 

 

 

250 

 

 

összesen: 600 250 

 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 240 perc 

 

Feladat leírása 

Fizikai hálózat kialakítása. A hálózat alapkonfigurációja, VLAN-ok kezelése és 

forgalomirányítás beállítása. Virtuális gépek telepítése, tartományi környezet kialakítása. 

Egyszerű webhely létrehozása. 

Teljesítési szempontok 

Fizikai hálózat felépítése 

A hálózat beállítása a leírásnak megfelelően 

A hálózat működőképes 

Működőképes tartományi környezet létrehozása 

A webhely a megadott szempontok szerint elérhető 

 

Maximális pontszám: 100 p 

 

Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 360 perc 

Feladat leírása 

Az előző nap elkészített hálózat csatlakoztatása a központi hálózathoz, a szükséges kábel 

elkészítése. Az előző nap elkészített hálózat továbbfejlesztése biztonsági szempontok és 

hálózat monitorozás figyelembevételével: Címfordítás, ACL, NetFlow, Syslog, illetve az 

előző nap használt protokollok biztonságossá tétele. Külső adatbázisszerverhez kapcsolódás, 

webhely továbbfejlesztése, kiegészítése SQL lekérdező utasításokkal. Tartományra vonatkozó 

beállítások, csoportházirend beállítások. 

mailto:madarassymoni@gmail.com
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Teljesítési szempontok 

 

Csatlakozik a központi hálózathoz, működőképes a kapcsolat 

Címfordítás a leírásnak megfelelő és működőképes 

ACL létrehozása, alkalmazása 

Protokollok biztonságossá tétele, kapcsolón biztonság beállítása 

A külső adatbázishoz sikeres kapcsolat beállítása 

A webhely megvalósítja az elvárt feladatokat, hozzáfér az adatbázishoz 

A webhely esztétikus, könnyen kezelhető 

Hálózatfigyelés megvalósítása a leírásnak megfelelően 

Tartományra vonatkozó beállítások, csoportházirend 

 

Maximális pontszám: 150 p 

 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 

 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

Verseny szakértő: Vajda László 
Tel. 30-207-2422 email: laszlo_vajda@freemail.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati feladat 

Komplex alkalmazás (szoftver) készítése 
600 100 

összesen: 600 100 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása 

 

Komplex programozási feladat végrehajtása az adott programozói környezetben. Webes 

grafikus felhasználói felületen működő logikai számítógépes játék program készítése. 

 

Teljesítési szempontok 

 

Meghatározott bemeneti paraméterek, kiinduló feltételek teljesítése 

Eseményvezérlés 

Kivételkezelés 

Program helyes megadott feltételek szerinti működése 

 

Maximális pontszám: 50 p 

 

mailto:laszlo_vajda@freemail.hu
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Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása 

 

Komplex programozási feladat végrehajtása az adott programozói környezetben. Grafikus 

felhasználói felületen működő, adatbázist használó, állománykezelést megvalósító alkalmazás 

fejlesztése. 

 

Teljesítési szempontok 

 

Meghatározott bemeneti paraméterek, kiinduló feltételek teljesítése 

Állomány, adatbázis, táblák helyes kezelése 

Kivételkezelés 

Helyes kimeneti adatok előállítása 

Program helyes megadott feltételek szerinti működése 

 

Maximális pontszám: 50p 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 

54 481 02 Gazdasági informatikus 

Verseny szakértő: Nemcsik János 
Tel. 20-237-0799 email: nemcsikj@nejanet.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Komplex gyakorlati feladat megoldása (Adatbázis 

tervezése, létrehozása és lekérdezése, továbbá Projekt-

feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment 

szoftverrel témakörökből) 

600 

 

100 

 

összesen: 600 100 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása Egy komplex gazdasági informatikai feladat megoldása 

projectmenedzsment szoftver használatával 

 

Teljesítési szempontok 

Project tervezés alapjai, alkalmazásuk 

Projekt ciklus modellezése 

Gantt-diagram alkalmazása 

WBS szerkezet elemei 

Nyomonkövetés, zárás a projektekben 

Maximális pontszám: 50 p 

 

mailto:nemcsikj@nejanet.hu
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Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása: Adatbázis tervezés, létrehozás és lekérdezés. Komplex feladat 

megoldása és lekérdezések. 

 

Teljesítési szempontok 

 

Adatbázis tervezés elemei 

ER modell 

Relációs kapcsolatok kialakítása táblák között 

SQL alapok, lekérdezések 

SQL DDL, DML elemei 

 

Maximális pontszám: 50p 

A döntő feladat megírása során folyamatosan egy tőzsdejátékban is részt vesznek a 

versenyzők, amiről az elődöntőben részletesen tájékoztatjuk a versenyző tanulókat és 

szaktanáraikat. A versenyzők regisztráció után egy tőzsdei szimulációs programot 

használhatnak, és ezen mutathatják meg tudásukat a különböző tőzsdei folyamatok 

alkalmazásában és használatában a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatásával 

készült szoftver használatával.  Részletes információt a www.kebaverseny.hu lapról 

kaphatnak. 

 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 

54 481 05 Műszaki informatikus 

Verseny szakértő: Szüsz Éva 
Tel. 20-775-6205 email: szusz.eva@bolyai-szakkozep.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Komplex gyakorlati feladat megoldása (Műszaki 

informatikai témakörökből) 

600 

 

100 

 

összesen 600 100 

 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 300 perc 

Feladat leírása 

Egy cég bővítés céljából új telephelyet létesít. Feladat a telephely számítógépes hálózatának 

megtervezése 

 

http://www.kebaverseny.hu/
mailto:szusz.eva@bolyai-szakkozep.hu
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Teljesítési szempontok 

 

A helyi hálózat megtervezése 

Az alaprajzon az eszközök elhelyezése 

Az alaprajzon a kábelek nyomvonalának elkészítése 

A hálózat szimulációja Packet Tracer programban 

A tervezés dokumentációjának elkészítése 

 

Maximális pontszám: 40 p 

 

Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 300 perc 

 

Feladat leírása 

Weblap készítése az üzemanyag költség kiszámításához! 

Egy jelzőlámpás kereszteződés szimulációja mikrokontroller segítségével 

 

Teljesítési szempontok 

 

Weboldal készítése  

HTML, CSS és JavaScript használatával megadott szempontok szerint 

Mikrokontroller programozása 

közlekedési lámpa működésének szimulációja 

 

Maximális pontszám: 60p 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 

 

Fontos tudnivalók! 

 A versenyzők felelősséget vállalnak, hogy a feladatok megoldását kizáró tényező 

(betegség, allergia stb.) nem akadályozza munkájukat. 

 A döntő rangsorolásánál az elődöntő (írásbeli versenyrész) és a válogató eredménye nem 

számít bele a rangsorolásba. 

 A döntőre a versenyzők hozzák magukkal az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

nyilatkozatot a küldő iskola pecsétjével, felelős személy aláírásával ellátva. 

 A szabályok megsértése a versenyből való kizárást vonja maga után! 
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54 523 05 Távközlési technikus  

Verseny szakértő: Vígh Sándor 
Tel. 20-973-4677 email: vighs@puskas.hu 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati versenytevékenység 

Komplex feladat (Távközlési rendszerek üzemeltetése 

témakörből:  Egy kiépítendő távközlési eszközön méri 

annak paramétereit, minősíti a működését…., ehhez 

kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a 

minősítést elvégzi.) 

 

600 

 

 

 

 

100 

 

 

 

összesen: 600 100 

 

Feladatok: 

Komplex gyakorlati feladat I. 

Elkészítési idő: 400 perc 

Feladat leírása 

Egy PON access hálózat kiépítése, mely tartalmazza a rendező oldali bekötést, és a splitteres 

elosztó hálózat kiépítését.  

 

Teljesítési szempontok 

 

Kábelek előírás szerinti előkészítése 

A kábelvégek helyes rögzítése 

Az optikai szálak megfelelő hegesztése 

A splitterek bekötése 

A szálak helyes elrendezése a kötésvédő tálcában 

A kábelek helyes vezetése 

 

Maximális pontszám: 60 p 

 

Komplex gyakorlati feladat II. 

Elkészítési idő: 150 perc 

Feladat leírása 

A kiépített hálózat minősítése. Az optikai kábel végpontokat egyenként beiktatásos csillapítás 

méréssel minősíteni kell és az eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

mailto:vighs@puskas.hu
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Teljesítési szempontok 

A helyes patch-elés megvalósítása 

A beiktatásos mérés elvének alkalmazása 

A kábelszakaszok minősítése 

A splitteres hálózat mérése 

A jegyzőkönyvek helyes kitöltése 

Maximális pontszám: 25 p 

 

Komplex gyakorlati feladat III. 

Elkészítési idő: 50 perc 

Feladat leírása 

A kiépített és minősített hálózat bemutatása szóban. A kiépített hálózat kötéseinek, 

kábelvezetésének bemutatása és magyarázata, valamint a jegyzőkönyv alapján a mérési 

eredmények bemutatása és magyarázata. 

 

Teljesítési szempontok 

 

A megvalósítás bemutatása 

A kialakítás magyarázata 

A hegesztési elv és megvalósítása 

A beiktatásos csillapításmérés technológiájának ismerete 

Az eredmények értékelése 

 

Maximális pontszám: 15 p 

 

A verseny helyezési sorrendjét a döntőben elért összpontszám alapján kell 

megállapítani! 
 


