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GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT I. 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott 

szvk szerint) 

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott 

szvk szerint) 

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk 

szerint) 

Épületgépész technikus (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 

31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő 

Időpontja:  2015. március 2. (hétfő) 

 

Verseny helyszíne:  Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

1097 Budapest, Timót u. 3. 

 

Versenyfelelős: Bujdosó Balázs telefonszám: 06-1-505-43-03, 06-20-320-6370 

 

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

A válogató versenyrészek a versenyszabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra. 

Minden versenyző hozzon magával személyi azonosság igazolására alkalmas igazolványt, egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról igazolást! Ezek hiányában a verseny nem kezdhető 

meg. 

 

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

A munkaruha lehetőleg felirat nélküli legyen (nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a 

versenyző beazonosítására alkalmas név, logó). 

A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 

A verseny zárt rendszerű, a kísérők a verseny ideje alatt a tanműhelyt nem látogathatják. 

A kísérők részére programot nem szervezünk. 

A diákok és a kísérő tanárok az étkezésről saját maguk gondoskodnak! 

 

Szóbeli felelet a központilag kiadott tételsor alapján történik. A versenyszabályzatnak 

megfelelően felkészülési idő nincs. Öltönyt nem kell hozni. 

 

 

A verseny alatt az iskola területén a parkolás megoldott. 

 

 

Versenyprogram: 

08.00 — 8.20  Regisztráció (információ a teherportán) 

08.20 — 8.40  Átöltözés munkaruhába 

08.40 — 9.00  Munkavédelmi oktatás, versenyterületek elfoglalása 

09.00   Szóbeli versenyrészek kezdete 

12.15 — 12.45  Ebéd 

12.45 — 15.45  Gyakorlati versenyrész kezdete 

15.45 — 16.00  Versenyterület átadása 
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Témacsoport (modul) időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

1. vf.:Csőkötés készítése (gyakorlat) 

 

180 

 

200 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz-és környezetvédelmi                                                   

feladatok 

1. vf.: Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 

 

15 

 

 

25 

 

2. vf.: Munka-,környezet-,és tűzvédelmi ismeretek 

(szóbeli) 

 

15 

 

25 

6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 

1. vf.: Általános épületgépészeti ismeretek (szóbeli) 

 

15 

 

50 

6209-11 Fűtésrendszer-szerelő feladatok 

3. vf.: Központi fűtési rendszerek, vezetékek, készülékek, 

berendezések szerelési és üzemeltetési feladatainak 

ismertetése (szóbeli) 

 

15 

 

50 

6210-11 Hőtermelő rendszer-szerelő feladatok 

3. vf.: Gázvezetékek, gázfogyasztó berendezések üzemvitel 

ismeretei (szóbeli) 

 

15 

 

50 

 

A döntőbejutáshoz a válogató verseny teljesítménye, azaz a különböző feladathoz kapcsolódó 

pontszám a meghatározó: 

 

  gyakorlati pontszám: 225 pont 

  szóbeli pontszám: 175 pont 

             Összesen:   400 pont 

 

A válogatón elért eredményről, helyezésről tájékoztatást, a döntőbe jutó versenyzők értesítését a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. 

 

A válogatót követően a következő verseny (vizsga) részek kerülnek 100%-ban teljesítésre: 

 6200-11, 6201-11, 6202-11. 

 

A válogató versenyre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

 

- hegesztő szemüveg, 

- 2 m-es mérőszalag, 

- alkoholos filc jelöléshez, 

- ceruza és golyóstoll, 

- vízpumpafogó, 

- rézcsővágó, 

- rézcső sorjázó, 

- rézcsőhajlító Ø15-18 mm, 90º  és kerülő készítésére alkalmas, 

- 500 mm-es vízmérték 

- villáskulcs készlet 7-32 mm 

- Ø16-20 ötrétegű csőhöz külső-belső hajlító rugó. 

 

A feladatok végrehajtásához szükséges többi kisgépet, eszközt a rendező iskola biztosítja.  
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31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

Időpontja:  2015. március 2. (hétfő) 

 

 

Verseny helyszíne:  Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

1097 Budapest, Timót u. 3. 

 

Versenyfelelős: Bujdosó Balázs  telefonszám: 06-1-505-43-03, 06-20-320-6370 

 

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

A válogató versenyrészek a versenyszabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra. 

Minden versenyző hozzon magával személyi azonosság igazolására alkalmas igazolványt, egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról igazolást! Ezek hiányában a verseny nem kezdhető 

meg. 

 

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

A munkaruha lehetőleg felirat nélküli legyen (nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a 

versenyző beazonosítására alkalmas név, logó). 

 

A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 

A verseny zárt rendszerű, a kísérők a verseny ideje alatt a tanműhelyt nem látogathatják. 

A kísérők részére programot nem szervezünk. 

A diákok és a kísérő tanárok az étkezésről saját maguk gondoskodnak! 

 

Szóbeli felelet a központilag kiadott tételsor alapján történik. A versenyszabályzatnak 

megfelelően felkészülési idő nincs. Öltönyt nem kell hozni. 

 

 

A verseny alatt az iskola területén a parkolás megoldott. 

 

Versenyprogram: 

08.00 — 08.20 Regisztráció (információ a teherportán) 

08.20 — 08.40 Átöltözés munkaruhába 

08.40 — 09.00 Munkavédelmi oktatás, versenyterületek elfoglalása 

09.00   Gyakorlati versenyrész kezdete 

12.15 — 12.45 Ebéd 

12.45 — 15.45 Szóbeli versenyrészek kezdete 

15.45 — 16.00 Versenyterület átadása 
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Témacsoport (modul) időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

1. vf.:Csőkötés készítése (gyakorlat) 

 

180 

 

200 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz-és környezetvédelmi 

feladatok 

1. vf.: Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 

 

15 

 

25 

2. vf.: Munka-,környezet-,és tűzvédelmi ismeretek 

(szóbeli) 

 

15 

 

25 

6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 

2. vf.: Általános épületgépészeti ismeretek (szóbeli) 

 

15 

 

50 

6211-11 Víz-, és csatornarendszer-szerelő feladatok 

3. vf.: Víz-csatorna és közműszerelési feladatok ismertetése 

(szóbeli) 

 

15 

 

50 

6212-11 Közműcsőhálózat-szerelő feladatok 

3. vf.: Közmű hálózatok kialakítása (szóbeli) 

 

15 

 

50 

 

A döntőbejutáshoz a válogató verseny teljesítménye, azaz a különböző feladathoz kapcsolódó 

pontszám a meghatározó: 

 

  gyakorlati pontszám:  225 pont 

  szóbeli pontszám: 175 pont 

             Összesen:   400 pont 

 

A válogatón elért eredményről, helyezésről tájékoztatást, a döntőbe jutó versenyzők értesítését a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. 

 

A válogatót követően a következő verseny (vizsga) részek kerülnek 100%-ban teljesítésre: 

6200-11, 6201-11, 6202-11. 

 

A válogató versenyre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

- hegesztő szemüveg, 

- 2 m-es mérőszalag, 

- alkoholos filc jelöléshez, 

- ceruza és golyóstoll, 

- vízpumpafogó, 

- rézcsővágó, 

- rézcső sorjázó, 

- rézcsőhajlító Ø15-18 mm, 90º  és kerülő készítésére alkalmas, 

- 500 mm-es vízmérték 

- villáskulcs készlet 7-32 mm 

- Ø16-20 ötrétegű csőhöz külső-belső hajlító rugó. 

 

 

 

A feladatok végrehajtásához szükséges többi kisgépet, eszközt a rendező iskola biztosítja.  
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31 582 21 0010 31 01 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  

 

Időpontja:  2015. március 9. (hétfő) 

 

Verseny helyszíne:  Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

1097 Budapest, Timót u. 3. 

 

Versenyfelelős: Bujdosó Balázs  telefonszám: 06-1-505-43-03, 06-20-320-6370 

 

 

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

A válogató versenyrészek a versenyszabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra. 

Minden versenyző hozzon magával személyi azonosság igazolására alkalmas igazolványt, egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról igazolást! Ezek hiányában a verseny nem kezdhető 

meg. 

 

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

A munkaruha lehetőleg felirat nélküli legyen (nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a 

versenyző beazonosítására alkalmas név, logó). 

 

A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 

A verseny zárt rendszerű, a kísérők a verseny ideje alatt a tanműhelyt nem látogathatják. 

A kísérők részére programot nem szervezünk. 

A diákok és a kísérő tanárok az étkezésről saját maguk gondoskodnak! 

 

Szóbeli felelet a központilag kiadott tételsor alapján történik. A versenyszabályzatnak 

megfelelően felkészülési idő nincs. Öltönyt nem kell hozni. 

 

 

A verseny alatt az iskola területén a parkolás megoldott. 

 

 

Versenyprogram: 

08.00 — 08.20 Regisztráció (információ a teherportán) 

08.20 — 08.40 Átöltözés munkaruhába 

08.40 — 09.00 Munkavédelmi oktatás, versenyterületek elfoglalása 

09.00   Gyakorlati versenyrész kezdete 

12.15 — 12.45 Ebéd 

12.45 — 15.45 Szóbeli versenyrészek kezdete 

15.45 — 16.00 Versenyterület átadása 

 

 



 8 

 

Témacsoport (modul) időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

6201-11 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

1. vf.:Csőkötés készítése (gyakorlat) 

 

180 

 

200 

6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz-és környezetvédelmi 

feladatok 

1. vf.: Elsősegélynyújtás, újraélesztés (gyakorlat) 

 

15 

 

 

25 

 

2. vf.: Munka-,környezet-,és tűzvédelmi ismeretek 

(szóbeli) 

 

15 

 

25 

6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret 

1. vf.: Általános épületgépészeti ismeretek (szóbeli) 

 

15 

 

50 

6207-11 Légtechnikai rendszerszerelői feladatok 

2. vf.: Klíma- és légtechnikai szerelési feladatok (szóbeli) 

 

15 

 

50 

6208-11 Hűtőtechnikai rendszerszerelő feladatok 

3. vf.: A kompresszoros hűtőberendezések alapelemei 

(szóbeli) 

 

15 

 

50 

 

A döntőbejutáshoz a válogató verseny teljesítménye, azaz a különböző feladathoz kapcsolódó 

pontszám a meghatározó: 

  

 gyakorlati pontszám:  225 pont 

 szóbeli pontszám:  175 pont 

             Összesen:   400 pont 

 

A válogatón elért eredményről, helyezésről tájékoztatást, a döntőbe jutó versenyzők értesítését a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. 

 

A válogatót követően a következő verseny (vizsga) részek kerülnek 100%-ban teljesítésre: 

6200-11, 6201-11, 6202-11. 

 

A válogató versenyre az alábbi eszközök hozatala szükséges: 

- hegesztő szemüveg, 

- 2 m-es mérőszalag, 

- alkoholos filc jelöléshez, 

- ceruza és golyóstoll, 

- vízpumpafogó, 

- rézcsővágó, 

- rézcső sorjázó, 

- rézcsőhajlító Ø15-18 mm, 90º  és kerülő készítésére alkalmas, 

- 500 mm-es vízmérték 

- villáskulcs készlet 7-32 mm 

- Ø16-20 ötrétegű csőhöz külső-belső hajlító rugó. 

 

 

A feladatok végrehajtásához szükséges többi kisgépet, eszközt a rendező iskola biztosítja.  
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54 582 01 Épületgépész technikus 

 

Időpontja:  2015. március 9. (hétfő) 

 

Verseny helyszíne:  Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

1097 Budapest, Timót u. 3. 

 

Versenyfelelős: Bujdosó Balázs  telefonszám: 06-1-505-43-03, 06-20-320-6370 

 

Versennyel kapcsolatos tájékoztató:  

A válogató versenyrészek a versenyszabályzatnak megfelelően kerül lebonyolításra. 

Minden versenyző hozzon magával személyi azonosság igazolására alkalmas igazolványt, egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról igazolást! Ezek hiányában a verseny nem kezdhető 

meg. 

 

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

A munkaruha lehetőleg felirat nélküli legyen (nincs feltüntetve az iskola, vagy egyéb a 

versenyző beazonosítására alkalmas név, logó). 

 

A verseny ideje alatt semmiféle kommunikációra alkalmas eszköz nem használható. 

A verseny zárt rendszerű, a kísérők a verseny ideje alatt a tanműhelyt nem látogathatják. 

A kísérők részére programot nem szervezünk. 

A diákok és a kísérő tanárok az étkezésről saját maguk gondoskodnak! 

 

Szóbeli felelet a központilag kiadott tételsor alapján történik. A versenyszabályzatnak 

megfelelően felkészülési idő nincs. Öltönyt nem kell hozni. 

 

A verseny alatt az iskola területén a parkolás megoldott. 

 

Versenyprogram: 

8.00 - 8.20 Regisztráció 

8.20 - 8.40 Átöltözés munkaruhába 

8.40 - 9.00 Munkavédelmi oktatás, versenyterületek elfoglalása 

9.00  Szóbeli verseny kezdete 

12.15 – 12.45  Ebéd 

12.45 – 15.45  Gyakorlati verseny 

15.45 – 16.00  Verseny terület átadása 

 

Téma (versenyfeladat) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Épületgépészeti csővezeték-szerelés (gyakorlat) 180 100 

Épületgépész technikus komplex szóbeli 15 100 

 

A válogatóban a gyakorlati versenyrészek ideje eltér az szvk-ban meghatározottól.  

A döntőbejutáshoz a válogató verseny teljesítménye, azaz a különböző feladathoz kapcsolódó 

pontszám a meghatározó: 

 

Szerezhető gyakorlati pontszám:   100 pont 

Szerezhető szóbeli pontszám: 100 pont 

Összesen szerezhető: 200 pont 
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A döntőbe jutott tanulónak Záró dolgozat készítése (szvk alapján) és beküldése, a döntő 

versenyrész elkezdésének feltétele. A válogató versenyről továbbjutott versenyzőnek a Záró 

dolgozatot a szakmai versenyfelelős részére a válogató versenyt követő 2 héten belül 

megküldeni kötelező, elektronikusan (PDF) tanmuhely@szily.hu e-mail címre és 

nyomtatott formában 2 példányban Bujdosó Balázs versenyfelelős részére: 1097 Bp. Timót 

u. 3.! 

 

A válogatón elért eredményről és helyezésről tájékoztatást, a döntőbe jutó versenyzők értesítését 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. 

 

A válogató versenyre az alábbi eszközöket hozatala szükséges: 

- hegesztő szemüveg, 

- 2 m-es mérőszalag, 

- alkoholos filc jelöléshez, 

- ceruza és golyóstoll, 

- vízpumpafogó, 

- rézcsővágó, 

- rézcső sorjázó, 

- rézcsőhajlító Ø15-18 mm, 90º  és kerülő készítésére alkalmas, 

- 500 mm-es vízmérték 

- villáskulcs készlet 7-32 mm 

- Ø16-20 ötrétegű csőhöz külső-belső hajlítórugó. 

 

A feladatok végrehajtásához szükséges többi kisgépet, eszközt a rendező iskola biztosítja.  

 

Épületgépészeti záró dolgozat 

 

A versenyzőnek a záró dolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások 

figyelembevételével kell összeállítani: 

Feladat: 

 A szakmai tanár által előírt témakör technikusi szintű kidolgozása és bemutatása. 

Felépítése: 

 Tanulói adatlap (név, születési hely, idő) 

 Intézmény neve, címe 

 Feladatkiírás: 

o Elvégzendő feladat pontos leírása 

o Szerkezeti felépítésének részletezése 

o Kidolgozás menete 

o Esetlegesen készítendő tervdokumentációk, kapcsolási vázlatok felsorolása 

o Rész- és beadási határidő(k) 

 Feladat kidolgozása 

 Összefoglalás 

 Tartalomjegyzék 

 Mellékletek 

 Felhasznált irodalom (szerző, cím, évszám) 

Formai követelmény: a szakmai tanár iránymutatása szerint. 

A záró dolgozat terjedelme: 20-35 oldal mellékletek nélkül. 

Példányszám: 2 példányban összefűzve kell beadni. 

 

mailto:tanmuhely@szily.hu
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GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT II. 

Hegesztő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Szerszámkészítő (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Szerkezetlakatos (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Gépi forgácsoló (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Géplakatos (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Gépgyártástechnológiai technikus (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 

 

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos  

Időpontja: 2015. február 27. 

 

A verseny helyszíne: Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 

   2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

Versenyfelelős: Fenyvesi Ottó telefonszám: 06/30/345 7865 

 

A verseny időbeosztása: 

 900-930  Regisztráció (34. tanterem) 

  930-945  Tájékoztató  

  945-1000 A versenyterület elfoglalása, átöltözés munkaruhába 

  1000-1015 Munkavédelmi oktatás 

  1015-1315 Gépészeti alapozó feladatok 

  1315-1340 Büfé ebéd 

  1340-  Általános gépészeti munka-, baleste-, tűz- és környezetvédelmi 

feladatok gyakorlati és szóbeli számonkérés 

 

A válogatón a versenyzők két modul teljesítésével adnak számot felkészültségükről.  

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

A modul számonkérése során a versenyzők elsősegély-nyújtási, újraélesztési 

ismereteiről gyakorlattal, munka-, környezet- és tűzvédelmi ismereteiről szóbeli 

felelettel ad számot. 

 

6361-11 Gépészeti alapozó feladatok 

A modul számonkérése során a versenyzők kapott rajz alapján egy összetett 

alkatrészt készítenek. A feladat megoldása feltételezi a rajz után történő 

munkavégzést. A manuális felkészültségen túl a mérési, kézi forgácsolási, 

hegesztési és szerelési ismeretekről adnak számot a versenyzők. 

A hegesztési feladat végrehajtható bevont elektródás illetve fogyóelektródás 

védőgázas ívhegesztési technológiával. 

 

A rendelkezésre álló hegesztő gépek: 

Migatronik FLEX-3000 

  AUTOMIG-273 

  MULTIMOTIVE-220 

  DELTA-160 E 

  Z x 7 -160 E 
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Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges), 

- minden versenyző a válogatóra munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget, védőkesztyűt és 

2 m-es mérőszalagot hozzon magával, 

- 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. 

      Legyen a versenyzőnél íróeszköz. 

Hozhat magával a versenyző hegesztő pajzsot, sarokcsiszolót Ø 125 mm (egy évnél nem régebbi 

érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv szükséges), tolómérőt. A külső gép használatához a 

vizsgabizottság elnökének engedélye szükséges. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők illetve – iskolánként egy fő – kísérő részére büfé-ebédet biztosítunk. 

 

A válogatóra eljutott versenyzőknek és felkészítőiknek gratulálunk és további eredményes 

versenyzést kívánunk! 

 

31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 

Időpontja: 2015. február 26. 

 

A verseny helyszíne: Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 

   2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

Versenyfelelős: Fenyvesi Ottó telefonszám: 06/30/345 7865 

 

A verseny időbeosztása: 

 900-930  Regisztráció (34. tanterem) 

  930-940  Tájékoztató  

  940-1000 A versenyterület elfoglalása, munkavédelmi oktatás  

1000-1210 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések versenyfeladat 

végrehajtása  

  1210-1230 Büfé ebéd 

  1230-  Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi 

    feladatok gyakorlati és szóbeli számonkérése 

 

A munkadarab roncsolásos és roncsolás mentes anyagvizsgálati mérése gyakorlati feladat 

megoldása során egy hagyományos anyagvizsgálati gépen végrehajtott mérés kiértékelésére és 

dokumentálására kerül sor.  

Az összetett méret-, alak- és helyzetellenőrzési feladat megoldása során egy munkadarab adott 

pontjainak méretellenőrzését kell elvégezni, kiértékelni és dokumentálni. A méréshez szükséges 

eszközök a helyszínen a versenyzők részére rendelkezésre állnak. 

Az „Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok” számonkérése 

során a versenyzők az elsősegély-nyújtási, újraélesztési gyakorlati ismereteikről illetve a munka-

, környezet- és tűzvédelmi ismereteikről adnak számot. 
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Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges), 

- 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 (tollat, ceruzát, radírt), 

számológépet. 

A válogató végeztével minden versenyzőnek lehetőséget biztosítunk a döntőn használni 

szükséges gépek megismerésére, kipróbálására. Ha a versenyző élni kíván a lehetőséggel, 

hozzon magával munkaruhát, zárt cipőt és védőszemüveget. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők illetve – iskolánként egy fő – kísérő részére büfé-ebédet biztosítunk. 

 

A válogatóra eljutott versenyzőknek és felkészítőiknek gratulálunk és további eredményes 

versenyzést kívánunk!  
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31 521 11 1000 00 00 Hegesztő  

Időpontja: 2015. február 26. 

A verseny helyszíne: Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 

   2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

Versenyfelelős: Takács Lajos telefonszám: 06-30/2773 909 

 

A verseny időbeosztása: 

A válogatón a versenyzők két csoportban dolgoznak. 

I. csoport 

  730-745  Regisztráció (34. tanterem) 

  745-800  Tájékoztató és munkaruhába öltözés 

  800-815  A versenyterület elfoglalása, munkavédelmi oktatás 

  815-1245 Gyakorlati feladatok 

II. csoport 

  1215-1230 Regisztráció (34. tanterem) 

  1230-1245 Tájékoztató és munkaruhába öltözés 

  1245-1300 A versenyterület elfoglalása, munkavédelmi oktatás 

  1300-1730 Gyakorlati feladatok 

A válogató alkalmával a versenyzők modulon kívüli komplex hegesztési feladatot oldanak meg. 

A feladatra való utalás a versenyszabályzatban megtekinthető. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges), 

- minden versenyző a válogatóra 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. 

      -    íróeszközt, rajzeszközöket (tollat, ceruzát, radírt), számológépet a versenyzők 

           hozzanak magukkal, 

 

Hozhat magával a versenyző hegesztő pajzsot, sarokcsiszolót Ø 125 mm (egy évnél nem régebbi 

érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv szükséges). A külső gép használatához a 

vizsgabizottság elnökének engedélye szükséges. 

 

A rendelkezésre álló hegesztő gépek: 

Migatronik FLEX-3000 

  AUTOMIG-273 

  MULTIMOTIVE-220 

  PI-250 

  OMEGA-300 

  DELTA-160 E 

  Z x 7 -160 E 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők illetve – iskolánként egy fő – kísérő részére büfé-ebédet biztosítunk. 

A válogatóra eljutott versenyzőknek és felkészítőiknek gratulálunk és további eredményes 

versenyzést kívánunk! 
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31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos  

Időpontja: 2015. február 25. 

 

A verseny helyszíne: Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 

   2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

Versenyfelelős: Fenyvesi Ottó, telefonszám: 06/30/345 7865 

 

A verseny időbeosztása: 

 900-930  Regisztráció (34. tanterem) 

  930-935  Tájékoztató  

  935-945  Átöltözés munkaruhába 

  945-1000 A versenyterület elfoglalása, munkavédelmi oktatás 

  1000-  Gyakorlati és szóbeli feladatok 

 

A válogatón a versenyzők két modul teljesítésével adnak számot felkészültségükről.  

0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

A modul számonkérése során a versenyzők elsősegély-nyújtási, újraélesztési 

ismereteiről gyakorlattal, munka-, környezet- és tűzvédelmi ismereteiről szóbeli 

felelettel ad számot. 

 

6361-12 Gépészeti alapozó feladatok 

A modul számonkérése során a versenyzők kapott rajz alapján egy összetett 

alkatrészt készítenek. A feladat megoldása feltételezi a rajz után történő 

munkavégzést. A manuális felkészültségen túl a mérési, kézi forgácsolási, 

hegesztési és szerelési ismeretekről adnak számot a versenyzők. 

A hegesztési feladat végrehajtható bevont elektródás illetve fogyóelektródás 

védőgázas ívhegesztési technológiával. 

A rendelkezésre álló hegesztő gépek: 

Migatronik FLEX-3000 

  AUTOMIG-273 

  MULTIMOTIVE-220 

  DELTA-160 E 

  Z x 7 -160 E 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges) 

- minden versenyző a válogatóra munkaruhát, zárt cipőt, védőszemüveget, védőkesztyűt és 

2 m-es mérőszalagot hozzon magával 

- 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. 

      Legyen a versenyzőnél íróeszköz. 

Hozhat magával a versenyző hegesztő pajzsot, sarokcsiszolót Ø 125 mm (egy évnél nem régebbi 

érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv szükséges), tolómérőt. A külső gép használatához a 

vizsgabizottság elnökének engedélye szükséges. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők illetve – iskolánként egy fő – kísérő részére büfé-ebédet biztosítunk. 

A válogatóra eljutott versenyzőknek és felkészítőiknek gratulálunk és további eredményes 

versenyzést kívánunk! 
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34 521 10 Szerszámkészítő 

Időpontja: 2015. február 27. 

 

A verseny helyszíne: Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 

   2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

Versenyfelelős: Fenyvesi Ottó telefonszám: 06/30/345 7865 

 

Program: 

A verseny időbeosztása: 

 900-930  Regisztráció (34. tanterem) 

  930-945  Tájékoztató  

  945-1000 A versenyterület elfoglalása, munkavédelmi oktatás  

  1000-1300 Gyakorlati versenyfeladat  

  1300-  Büfé ebéd 

 

A válogatón a versenyzők kapott rajz alapján kontúrprogram írását végzik el DIN 66025 

szabvány szerint vagy erre átfordítható programnyelv alapján. Műveleti utasítást készítenek, 

majd legyártják a munkadarabot. 

A feladat végrehajtásához minden versenyző hozzon magával íróeszközt (toll, ceruza, radír) 

illetve számológépet. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges) 

- 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. 

 

A válogató versenyt követően lehetőség nyílik a döntőben való jó szereplés érdekében a 

szerszámgépek megismerésére és kipróbálására. Ennek feltétele, hogy a versenyző hozzon 

magával munkaruhát, zárt cipőt és védőszemüveget. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők illetve – iskolánként egy fő – kísérő részére büfé-ebédet biztosítunk. 

 

A válogatóra eljutott versenyzőknek és felkészítőiknek gratulálunk és további eredményes 

versenyzést kívánunk! 
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54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus  

Időpontja: 2015. március 5-6. 

 

A verseny helyszíne: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola  

   Jendrassik György Gépipari Tagintézmény 

5000 Szolnok, Baross u. 37. 

 

Versenyfelelős: Földi László telefon: 06/20/ 5527-374 

A válogató versenyen gyakorlati és szóbeli versenyfeladatok megoldására kerül sor. A gyakorlati 

vizsgafeladat megoldására 480 perc, a szóbeli verseny esetében a felkészülésre 30 percet, a 

válaszadásra szóbeli kérdésenként 15 percet kapnak a versenyzők. Minden versenyző köteles 

magával hozni az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást, melyet a 

verseny helyszínén köteles leadni. 

A válogató rangsorolt eredményei alapján kerül az első három helyezett a Budapesten 

megrendezésre kerülő döntőbe.  

 

A feladatok típusának leírása, időtartama: 

Gyakorlati versenyrész Időtartam  
Összes 

időtartam  

Gyártási dokumentáció elkészítése a gyártandó alkatrész(ek)re 

vonatkozóan 
160 perc 

480 perc 

Alkatrészgyártás I. alkatrész(ek) készítése kézi-gépi 

forgácsolással, képlékeny alakítással 

Alkatrészgyártás II. – összetett alkatrész(ek) készítése gépi 

forgácsolással 
160 perc 

Az alkatrész(ek) geometriai méretellenőrzése különböző 

mérőeszközökkel, dokumentáció készítése  
160 perc 

Az alkatrész(ek) anyagjellemzőinek ellenőrzése anyagvizsgálati 

módszerekkel, dokumentáció készítése 

 

Szóbeli versenyrész 
Felkészülési 

idő 

Válaszadási 

idő 

Gépelemek és alkalmazási területük; szerszámgépek és 

alkalmazási területük; készülékek kialakítása és alkalmazási 

területük; CNC technológia jellemzői; gyártási és ellenőrzési 

dokumentációk;  

30 perc 15 perc 

Fémes és nem fémes szerkezeti anyagok és alkalmazási területük; 

hűtő- és kenőanyagok és alkalmazásuk; gyártáskor, 

karbantartáskor, javításkor használatos dokumentációk; 

karbantartási módszerek, tevékenységek; diagnosztikai eljárások; 

tevékenységek gépátvételkor; ív- és lánghegesztés kialakítása, 

készítése; pneumatikus és hidraulikus rendszerek kialakítása, 

alkalmazása 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek, elsősegélynyújtás 

 

A versenyzők teljesítménye alapján a Versenybizottság javaslatot tesz a teljes, illetve a részleges 

vizsga alóli felmentésekre a versenyszabályzatban található hozzárendelési táblázat alapján. 

 

Használt eszközök: A feladatok elvégzéséhez szükséges minden eszközt a rendező iskola 

biztosít.  



 18 

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT 

Villanyszerelő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Automatikai technikus (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Mechatronikai technikus (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Erősáramú elektrotechnikus (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Elektronikai technikus (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 

Időpontja: 2015. 02. 28. 

Érkezés és regisztráció a verseny kezdete előtt fél órával! 

 

A verseny helyszíne: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola,  

1118 Budapest, Beregszász út 10. 

 

Versenyfelelős: Doszpod Andor, tel.: +36-70-3688-153, e-mail: doszpod.andor@oveges.hu 

 

A verseny egész napos elfoglaltsággal jár. A rendező intézmény ebédet és üdítőt biztosít a 

versenyzők részére. A kísérők előzetes bejelentés alapján önköltségesen ebédelhetnek az 

intézmény éttermében. Igénybejelentés február 20-ig Gál Pálnénál, tel: 06-1-246 1578, e-mail: 

oveges@oveges.hu. 

A kísérők részére külön programot nem szervezünk az iskolában. 

 

Megnyitó, regisztráció 8:30 

1. csop. 

 
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai 

alaptevékenységek végzése 

1. vf.: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, feldolgozása és 

dokumentáció készítése (gyakorlat) 

9:00 – 9:45 

2. csop. 

 
6314-11 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése 

3. vf.: Villamos mérések egy megadott berendezésen (gyakorlat) 
9:00 – 9:30 

1. csop. 6314-11 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése 

3. vf.: Villamos mérések egy megadott berendezésen (gyakorlat) 
10:05 – 10:35 

2. csop. 

 
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai 

alaptevékenységek végzése 

1. vf.: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, feldolgozása és 

dokumentáció készítése (gyakorlat) 

9:50 – 10:35 

1., 2. 

csop. 

 

0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai 

alaptevékenységek végzése 

3. vf.: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi 

forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, 

a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával, a feladattal 

összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, 

dokumentálása (gyakorlat) 

10:45 – 12:15 

1., 2. 

csop. 

 

6313-11 Épületvillamossági szerelés 

1. vf.: Csatlakozóvezeték létesítésének, fogyasztásmérőhely 

kialakításának, épületek villamos hálózata kialakításának ismertetése 

(szóbeli) 

6314-11 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése 

1. vf.: Villamos gépek, berendezések, készülékek szerelésének, 

üzemeltetésének ismertetése (szóbeli) 

12:45 –  

mailto:doszpod.andor@oveges.hu
mailto:oveges@oveges.hu
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Ebédszünet: 12:15 – 12:45 (30 perc) 

 

Megjelenés hagyományos utcai viseletben. Munkaruhaként egy köpeny is megfelel. 

Villamosipari védőcipő használata kötelező! 

 

A gyakorlati feladat elvégzéséhez a házigazda iskola minden szükséges eszközt, biztosít. 

 

A szóbeli vizsgatevékenység a központi tételsor alapján kerül összeállításra. 

 

Minden versenyző az iskolájában megtartott és dokumentált Általános balesetelhárítási 

oktatásról jegyzőkönyv másolatot kell, hogy hozzon! 

 

54 523 01 Automatikai technikus  

Időpontja:   2015. március 11. 

 

A verseny helyszíne: Dunaferr Szakközép- és Szakiskola központi épülete 

   2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-2. 

 

Versenyfelelős:  Szabó Norbert  telefonszám: (30)-911-0362 

 

Honlap: www.dunaferriskola.hu 

 

Program: 

8:00 - 9:00 Gyülekezés, ünnepélyes megnyitó, felkészülés a gyakorlati feladatra 

 9:00 - 11:00 Pneumatikus irányítások (gyakorlat) – A_I. munkacsoport 

11:00 - 13:00 Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek (szóbeli) – A_I-II. munkacs.  

13:00 - 14:00 Ebéd a központi iskolában 

14:00 - 16:00 Pneumatikus irányítások (gyakorlat) – A_II. munkacsoport 

 16:00  Hazautazás 

Gyakorlati feladat során használt eszközök: Festo Elektropneumatika elemkészlet. 

 

Mit kell hozni a versenyre: 

A gyakorlati feladat az ISD Dunaferr Zrt. tanműhelyében lesz, ezért kérünk minden versenyzőt 

és felkészítő tanárt, hogy az adataikat (név, lakcím, személyi igazolvány szám) küldjék el 

nekünk március 4-ig az alábbi e-mail címre: norbert_szabo@festo.com. 

 

A versenyen kitöltött munkavédelmi oktatást igazoló jegyzőkönyvvel kell megjelenni! 

A versenyzők hozzanak védőszemüveget, kék tollat, ceruzát, vonalzót. A helyszínen minden 

szükséges szerszámot, készüléket biztosítunk.  

A tanműhely biztonsági előírásai miatt sem szerszámot, sem mérőműszert nem szabad bevinni! 

 

Utazás: 

Az utazásról minden iskolának magának kell gondoskodnia és megszerveznie. Ha valaki a 

versenyt megelőző napon szeretne érkezni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Páger László 

tagintézmény-vezetővel: Telefon (30)-892-6881. 

 

Étkezés: 

A versenyen térítésmentesen étkezést biztosítunk iskolánként egy felkészítő tanárnak és a 

versenyzőknek. 

 

Sikeres és eredményes versenyzést kívánunk! 

http://www.dunaferriskola.hu/
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54 523 04 Mechatronikai technikus  

Időpontja:   2015. március 11. 

 

A verseny helyszíne: Dunaferr Szakközép- és Szakiskola központi épülete 

   2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-2. 

 

Versenyfelelős:  Szabó Norbert  telefonszám: (30)-911-0362 

 

Honlap: www.dunaferriskola.hu 

 

Program: 

8:00 - 9:00 Gyülekezés, ünnepélyes megnyitó, felkészülés a gyakorlati feladatra 

9:00 - 11:00 Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek (szóbeli) – M_I-II. munkacs. 

11:00 - 13:00 Elektropneumatikus berendezés vezérlésének tervezése, összeállítása 

(gyakorlat) – M_I. munkacsoport  

13:00 - 14:00 Ebéd a központi iskolában 

14:00 - 16:00 Elektropneumatikus berendezés vezérlésének tervezése, összeállítása 

(gyakorlat) – M_II. munkacsoport 

 16:00  Hazautazás 

Gyakorlati feladat során használt eszközök: Festo Elektropneumatika elemkészlet. 

 

Mit kell hozni a versenyre: 

A gyakorlati feladat az ISD Dunaferr Zrt. tanműhelyében lesz, ezért kérünk minden versenyzőt 

és felkészítő tanárt, hogy az adataikat (név, lakcím, személyi igazolvány szám) küldjék el 

nekünk március 4-ig az alábbi e-mail címre: norbert_szabo@festo.com 

 

A versenyen kitöltött munkavédelmi oktatást igazoló jegyzőkönyvvel kell megjelenni! 

A versenyzők hozzanak védőszemüveget, kék tollat, ceruzát, vonalzót. A helyszínen minden 

szükséges szerszámot, készüléket biztosítunk.  

A tanműhely biztonsági előírásai miatt sem szerszámot, sem mérőműszert nem szabad bevinni! 

 

Utazás: 

Az utazásról minden iskolának magának kell gondoskodnia és megszerveznie. Ha valaki a 

versenyt megelőző napon szeretne érkezni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Páger László 

tagintézmény-vezetővel: Telefon (30)-892-6881. 

 

Étkezés: 

A versenyen térítésmentesen étkezést biztosítunk iskolánként egy felkészítő tanárnak és a 

versenyzőknek. 

 

Sikeres és eredményes versenyzést kívánunk! 

http://www.dunaferriskola.hu/
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54 522 01 1000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus 

Időpontja: 2015. 02. 28. 

Érkezés és regisztráció a verseny kezdete előtt fél órával! 

 

A verseny helyszíne: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola,  

1118 Budapest, Beregszász út 10. 

 

Versenyfelelős: Doszpod Andor, tel.: +36-70-3688-153, e-mail: doszpod.andor@oveges.hu 

 

A verseny egész napos elfoglaltsággal jár. A rendező intézmény ebédet és üdítőt biztosít a 

versenyzők részére.  

A kísérők előzetes bejelentés alapján önköltségesen ebédelhetnek az intézmény éttermében. 

Igénybejelentés február 20-ig Gál Pálnénál, tel: 06-1-246 1578, e-mail: oveges@oveges.hu 

 

A kísérők részére külön programot nem szerveznek az iskolában. 

 

Megnyitó, regisztráció 8:30 

0900-11 Informatikai, munkaszervezési és  -tervezési, technológiai 

alaptevékenységek végzése 

1. vf.: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, feldolgozása és 

dokumentáció készítése (gyakorlat) 

9:00 – 9:45 

0900-11 Informatikai, munkaszervezési és  -tervezési, technológiai 

alaptevékenységek végzése 

3. vf.: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, 

furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és 

balesetvédelmi előírások betartásával, a feladattal összefüggő mechanikai és 

villamos mérések elvégzése, dokumentálása (gyakorlat) 

10:00 – 11:30 

0927-11 Áramkörök, áramköri feladatok tervezése, előkészítése, 

dokumentálása 

1. vf.: Villamos fogyasztók (hő fogyasztók, motoros fogyasztók, világítási 

fogyasztók) áramköreinek és jellemzőinek meghatározása. Adott kapcsolási 

rajz alapján mérőműszerek, alkatrészek kiválasztása. A fogyasztók üzembe 

helyezés előtti vizsgálatai. A vizsgáló áramkör összeállítása, a mérés 

elvégzése, a mérési eredmények dokumentálása (gyakorlat) 

11:40 – 12:40 

0929-11 Erősáramú mérések végzése 

1. vf.: Adott feladat szerinti villamos mérések elvégzése (pl. adott áramkör 

be- és kimeneti jellemzőinek mérése, villamos gép üzemi jellemzőjének 

mérése, nem villamos mennyiség átalakító mérése stb.), a mérési eredmények 

jegyzőkönyvben történő rögzítése, értékelése (gyakorlat) 

13:20 – 15:50 

0930-11 Erősáramú berendezések üzemeltetése 

3. vf.: Energetikai rendszer adott részének működés közbeni ellenőrzése, 

abban (a versenyre létrehozott) hiba keresése, a hiba elhárítása (gyakorlat) 

16:00 – 17:00 

Ebédszünet: 12:40 – 13:20 (30 perc) 

 

Megjelenés hagyományos utcai viseletben. Munkaruhaként egy köpeny is megfelel. 

Villamosipari védőcipő használata kötelező! 

 

A gyakorlati feladat elvégzéséhez a házigazda iskola minden szükséges eszközt, biztosít. 

Minden versenyző az iskolájában megtartott és dokumentált Általános balesetelhárítási 

oktatásról jegyzőkönyv másolatot kell, hogy hozzon! 
 

mailto:doszpod.andor@oveges.hu
mailto:oveges@oveges.hu
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54 523 02 Elektronikai technikus 

 

Időpontja: 2015. 02. 21. 

 

Érkezés és regisztráció a verseny kezdete előtt fél órával! 

 

A verseny helyszíne: Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola,  

   1117 Budapest, Fehérvári út 10. 

 

Versenyfelelős: Doszpod Andor, Tel.: +3670-3688-153, e-mail: doszpod.andor@oveges.hu 

 

A verseny egész napos elfoglaltsággal jár. A rendező intézmény ebédet és üdítőt biztosít a 

versenyzők részére. 

 

A kísérők részére külön programot nem szerveznek az iskolában. 

 

A válogató időbeosztása: 

Megnyitó, regisztráció 8:30 

Gyakorlati feladat 

Egyszerű irányítástechnikai áramkör építése kapcsolási vázlat alapján. A 

kész áramkör beüzemelése, mérési feladatok végrehajtása. Meghatározott 

működési funkció programtechnikai eszközökkel történő megvalósítása. 

Az áramköri mérés és az irányítástechnikai feladatrész dokumentálása 

jegyzőkönyvben. 

(Komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység) 

9:00 – 14:00 

Szóbeli 

Szakmai ismeretek 

(Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenység) 

14:30 – 

 

Ebédszünet: 14:00 – 14:30 (30 perc) 

 

Megjelenés hagyományos utcai viseletben. Munkaruhaként egy köpeny is megfelel. 

 

A gyakorlati feladat elvégzéséhez a házigazda iskola minden szükséges eszközt biztosít. 

 

A szóbeli vizsgatevékenység a központi tételsor alapján kerül összeállításra. 

 

Minden versenyző az iskolájában megtartott és dokumentált Általános balesetelhárítási 

oktatásról jegyzőkönyv másolatot kell, hogy hozzon! 

 

 

mailto:doszpod.andor@oveges.hu
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ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT  

 

Kőműves (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Ács, állványozó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Burkoló (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Festő, díszítő, mázoló és tapétázó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk 

szerint) 

Szárazépítő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Magasépítő technikus (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 

 

31 582 15 1000 00 00  Kőműves 

Időpontja:  2015.március.11. /szerda/ 7.30-tól 

 

 

Verseny helyszíne:  YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

                     1141 BUDAPEST Öv utca 29-33. 

 

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

 

A versenyzők regisztrálása 8 órától történik. A verseny zárt rendszerű ezért a kísérőknek a 

verseny ideje alatt a tanműhely területét el kell hagyniuk. A versenyzők kísérői részére külön 

programot nem szervezzünk az iskolában. Az étkezésről, a versenyzőknek és kísérőinek saját 

maguknak kell gondoskodniuk. A versenyzőknek a következőket kell magukkal hozniuk a 

válogató versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

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

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a modulok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket /elektromos gépekről 

érintésvédelmi jegyzőkönyv!/. 

 

Témacsoport (modul) gyakorlati Időtartam 

(perc) 

Elérhető 

pontszám 

6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek  
2. vf. Adott dokumentáció alapján egyszerű zsaluzat és vasszerelés 

készítése (csoportos feladat) 

120 100 

6249-11 Beton és vasbeton szerkezetek  
3. vf. Adott összetételű, konzisztenciájú frissbeton megkeverése, 

bedolgozása, tömörítése, beton utókezelésének lépései 

150 100 

6251-11 Vegyes kőműves feladatok 

1. vf. Nyílászáró szerkezet elhelyezése falazással azonos időben 

vagy falnyílásba 

90 100 

Gyakorlati verseny ideje és pontszáma (összesen): 360 300 

tel:06-20-9237-521
mailto:szivosteam@gmail.com
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Szóbeli verseny: Időtartam 

(perc) 

Elérhető 

pontszám 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

1. vf. Munkavégzés komplex feltételei, munka és balesetvédelmi 

előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek 

alkalmazása  

 

30 

 

100 

 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

3. vf. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 

30 100 

Szóbeli verseny ideje és pontszáma (összesen) 60 200 

 

A válogatóról továbbjutott versenyzők a válogatón elért pontszámokat nem viszik tovább a 

következő fordulóba. 

 

A szóbeli verseny tartalma: 

 

A versenyzőknek gyakorlati kivitelezéshez kapcsolódó és a szakképesítés szóbeli 

vizsgakövetelményeit magába foglaló kérdésekre kell válaszolnia. 

- a választott technológia indoklása, 

- az anyagok jellemzői, kezelési sajátosságok, 

- munkavédelem, környezetvédelem és hulladékkezelés, 

- vállalkozási, illetve munkajoggal kapcsolatos ismeretek. 

A szóbeli versenyen a versenybizottság a szakmai tartalom mellett a versenyzők előadásmódját, 

szakmai gondolkodását, elemző képességeit is értékeli. 

 

 

33 582 01 1000 00 00  Ács, állványozó 

Időpontja:  2015.március.12. /csütörtök/ 7.30-tól 

 

Verseny helyszíne:  YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 1141 BUDAPEST Öv utca 29-33. 

 

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

 

A versenyzők regisztrálása 8 órától történik. A verseny zárt rendszerű ezért a kísérőknek a 

verseny ideje alatt a tanműhely területét el kell hagyniuk. A versenyzők kísérői részére külön 

programot nem szervezzünk az iskolában. Az étkezésről, a versenyzőknek és kísérőinek saját 

maguknak kell gondoskodniuk. A versenyzőknek a következőket kell magukkal hozniuk a 

válogató versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

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

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a modulok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket/elektromos gépekről érintésvédelmi 

jegyzőkönyv!/. 

tel:06-20-9237-521


 25 

 

Témacsoport (modul) gyakorlati Időtartam 

(perc) 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati verseny:   

6235-11 Zsaluzatok 

1. vf. Kapott dokumentáció alapján zsalutáblák készítése, 

egyszerű zsaluzat építése, bontása (csoportos feladat) 

90 100 

6235-11 Zsaluzatok 

3. vf. Rendszerzsaluzat szerelése, bontása zsalukiosztási rajz 

és anyagkigyűjtés alapján (csoportos feladat) 

90 100 

6236-11 Állványzatok 

2. vf. Műszaki tervdokumentáció alapján hagyományos 

állványzat építése (csoportos feladat) 

90 100 

6236-11 Állványzatok 

4. vf. Műszaki tervdokumentáció alapján korszerű állványzat 

építése (csoportos feladat) 

90 100 

Gyakorlati verseny ideje és pontszáma (összesen): 360 400 

 

Témacsoport (modul) szóbeli Időtartam 

(perc) 

Elérhető 

pontszám 

Szóbeli verseny:   

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

1. vf. Munkavégzés komplex feltételei, munka- és baleset-

védelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési 

ismeretek alkalmazása 

30 100 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

3. vf. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 

30 100 

6235-11 Zsaluzatok 

4. vf. Rendszerzsaluzatok típusai, felhasználási területei, 

zsalukiosztás elvei 

30 100 

Szóbeli verseny ideje és pontszáma (összesen): 90 300 

 

A válogatóról továbbjutott versenyzők a válogatón elért pontszámokat nem viszik tovább a 

következő fordulóba. 

 

A szóbeli verseny tartalma: 

 

A versenyzőknek gyakorlati kivitelezéshez kapcsolódó és a szakképesítés szóbeli 

vizsgakövetelményeit magába foglaló kérdésekre kell válaszolnia. 

- a választott technológia indoklása, 

- az anyagok jellemzői, kezelési sajátosságok, 

- munkavédelem, környezetvédelem és hulladékkezelés, 

- vállalkozási, illetve munkajoggal kapcsolatos ismeretek. 

 

A szóbeli versenyen a versenybizottság a szakmai tartalom mellett a versenyzők előadásmódját, 

szakmai gondolkodását, elemző képességeit is értékeli. 
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33 582 03 1000 00 00 Burkoló 

Időpontja:  2015.március.11. /szerda/ 7:30-tól 

 

Verseny helyszíne:  YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

                     1141 BUDAPEST Öv utca 29-33. 

 

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

 

A versenyzők regisztrálása 8 órától történik. A verseny zárt rendszerű ezért a kísérőknek a 

verseny ideje alatt a tanműhely területét el kell hagyniuk. A versenyzők kísérői részére külön 

programot nem szervezzünk az iskolában. Az étkezésről, a versenyzőknek és kísérőinek saját 

maguknak kell gondoskodniuk. A versenyzőknek a következőket kell magukkal hozniuk a 

válogató versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

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

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a modulok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket /elektromos gépekről 

érintésvédelmi jegyzőkönyv!/. 

 

Témacsoport (modul) gyakorlati Időtartam 

(perc) 

Elérhető 

pontszám 

Gyakorlati verseny:   

6243-11 Melegburkolás és parkettázás 

1. vf. Burkolat lehetséges anyagainak 

meghatározása, szükséges anyagok, eszközök 

kiválasztása, melegburkolat vagy 

parkettaburkolat készítése 

6244-11 Térburkolás 

1. vf. Térburkolatok készítése, térburkolat 

típusai, burkolás technológiája 

180 

 

 

 

 

 

150 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

Gyakorlati verseny ideje és pontszámai 330 200 

 

Témacsoport (modul) szóbeli Időtartam 

(perc) 

Elérhető 

pontszám 

Szóbeli verseny:   

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

1. vf. Munkavégzés komplex feltételei, munka- 

és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és 

hulladékkezelési ismeretek alkalmazása  

30 100 

 

 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

3. vf. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 

30 100 

6243-11 Melegburkolás és parkettázás 

2. vf. Melegburkolatok, faburkolatok anyagai, 

készítésük technológiai folyamata 

6245-11 Speciális burkolás 

1. vf. Speciális burkolatok anyagai, készítési 

technológiái 

45 

 

 

 

45 

100 

 

 

 

100  

Szóbeli verseny ideje és pontszámai 

(összesen): 

150 400  

tel:06-20-9237-521
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A válogatóról továbbjutott versenyzők a válogatón elért pontszámokat nem viszik tovább a 

következő fordulóba. 

 

A szóbeli verseny tartalma: 

A versenyzőknek gyakorlati kivitelezéshez kapcsolódó és a szakképesítés szóbeli 

vizsgakövetelményeit magába foglaló kérdésekre kell válaszolnia. 

- a választott technológia indoklása, 

- az anyagok jellemzői, kezelési sajátosságok, 

- munkavédelem, környezetvédelem és hulladékkezelés, 

- vállalkozási, illetve munkajoggal kapcsolatos ismeretek. 

A szóbeli versenyen a versenybizottság a szakmai tartalom mellett a versenyzők előadásmódját, 

szakmai gondolkodását, elemző képességeit is értékeli. 

 

33 582 04 1000 00 00 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó 

Időpontja: 2015.03.04-05. 

 

Verseny helyszíne: YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

1141 BP. ÖV U. 33. Oktatási központban. 
 

Versenyfelelős Csáki Csaba telefonszám: 30 9339 507 

 

Gyakorlat: (modul száma) 

 

6306-11  Mázolási munkák falfelületen 

- Olajmárvány készítése 60 x 100 cm gipszkarton táblán /szabadon választott színben/ 

- Lábazatmázolás (Vizes mázolóanyaggal) készítése részben előkészített falfelületen 

/szabadon választott színben/ A talajtól számítva felfelé 90 cm magasságig. 

6305-11  Falfelületek előkészítése, előkezelése, festése, különleges díszítő munkák 

- Diszperziós festést készít részben előkészített felületen. (Mennyezetett nem festjük!) 

- Díszítő sablonálást készít kreatívan, harmonikusan.  

- Színfröcskölést végez a teljes festett felületen a vonalak között kettő színben. Színeket 

egyénileg választja és keveri ki. 

- Vonallal alul a lábazatnál elválasztva (90 cm.) és a mennyezet alatt 10 cm-el. Minimum 

kettő vonal vastagsággal vonalazva a két elválasztásnál, szabadon választott színben. 

6304-11  Plakátragasztás 

- Plakátragasztás, részben előkészített felületen minimum: 1,5 m2-en. 

Gyakorlati verseny ideje: gyakorlat: 555 perc  

 

Szóbeli: (modul száma) 

 

6234-11  Építőipari közös tevékenység 

- 1. vf. A munkavégzés komplex feltételei, munka-és balesetvédelmi előírások, 

környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása. 

6234-11  Építőipari közös tevékenység 

- 3.vf. Munkajogi és vállalkozási ismeretek 

 6303-11 Tapétázás 

     - 1. vf. Tapéták fajtái, tulajdonságaik. Ragasztóanyagok, kötőanyagok fajtái, tulajdonságaik. 

           Tapétázás anyagainak, eszközeinek kiválasztása. 

 

  Szóbeli verseny ideje: 105 perc 
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Kézi szerszámokat, egyéni védőeszközöket a versenyzők hozzák a verseny helyszínére. 

A versenyzők az válogatóra hozzák magukkal az egy hétnél nem régebbi munkavédelmi 

igazolásukat. 

 

Pontszám egyenlőség esetén a gyakorlati előválogatón a (6305-11 modulból) több pontot 

elért versenyző kerül a döntőbe. 
 

 

 

31 582 23 1000 00 00 Szárazépítő 

Időpontja:  2015. március 12. 

 

Verseny helyszíne:  YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

  1141 BUDAPEST Öv utca 29-33. 

 

Versenyfelelős:  Wiesner György, telefonszám: 30/9904-908 

 

A válogatón, újabb elméleti és gyakorlati tudásáról kell számot adnia a továbbjutott 

versenyzőknek. 

 

A versenyzők regisztrálása 8 órától történik. A verseny zárt rendszerű ezért a kísérőknek a 

verseny ideje alatt a tanműhely területét el kell hagyniuk. A versenyzők kísérői részére külön 

programot nem szervezzünk az iskolában. Az étkezésről, a versenyzőknek és kísérőinek saját 

maguknak kell gondoskodniuk. A versenyzőknek a következőket kell magukkal hozniuk a 

válogató versenyre: 

- személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, 

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

- munkaruha és védőfelszerelések, 

- a modulok teljesítéshez szükséges szerszámokat és gépeket/elektromos gépekről érintésvédelmi 

jegyzőkönyv!/. 

 

Az elődöntőről továbbjutott versenyzők az elődöntőn elért pontszámokat nem viszik tovább a 

következő fordulóba a rangsor kialakításához. 

 

Válogató programja: 
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Gyakorlat: 

 

Témacsoport (modul)  Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

6259-11 Szerelt aljzat, álpadló készítése  

1. vf.: Kiviteli tervek alapján a szerelt aljzat elemeinek 

leszabása, építés előkészítés (gyakorlati) 

60 100 

2. vf.: Szerelt aljzat, építése (gyakorlati). 120 100 

6260-11 Tűzvédelmi borítások készítése 

1. vf.: Tűzvédelmi borítás elemeinek előkészítése 

beépítésre (gyakorlati). 

45 100 

2. vf.: Tartószerkezet (gerenda vagy oszlop) tűzvédő 

borítás készítése (gyakorlati). 
45 100 

 

Szóbeli: 

 

Témacsoport (modul)  Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

6234-11 Építőipari közös tevékenység 

1. vf.: Munkavégzés komplex feltételei, munka- és 

balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és 

hulladékkezelési ismeretek alkalmazása (szóbeli). 

30 100 

3. vf.: Munkajogi és vállalkozási ismeretek (szóbeli). 30 100 

6260-11 Tűzvédelmi borítások készítése  

3. vf.: Tűzvédelmi előírások, tűzvédelmi borítás 

technológiája különböző szerkezeteknél (szóbeli) 

30 100 

6261-11 Tetőtér, falborítás, előtétfal szerkezetek 

készítése  

4. vf.: Szárazvakolat, aknafal és tetőtér borítás (szóbeli) 

30 100 

 

A szóbeli verseny tartalma: 

A versenyzőknek gyakorlati kivitelezéshez kapcsolódó és a szakképesítés szóbeli 

vizsgakövetelményeit magába foglaló kérdésekre kell válaszolnia. 

- a választott technológia indoklása, 

- az anyagok jellemzői, kezelési sajátosságok, 

- munkavédelem, környezetvédelem és hulladékkezelés, 

- vállalkozási, illetve munkajoggal kapcsolatos ismeretek. 

 

A szóbeli versenyen a versenybizottság a szakmai tartalom mellett a versenyzők előadásmódját, 

szakmai gondolkodását, elemző képességeit is értékeli.  

A válogatóról továbbjutott versenyzők a válogatón elért pontszámokat nem viszik tovább a 

következő fordulóba a rangsor kialakításához. 
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54 582 03 Magasépítő technikus 

 

Időpontja: 2015. március 5-6. 

 

A verseny helyszíne: Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális 

   Szakiskola és Kollégiuma 

2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 8. 

 

Versenyfelelős: Jankovicsné Grosz Melitta, telefonszám: 20/341-3314 

 

A válogatón, újabb elméleti és gyakorlati tudásáról kell számot adnia a továbbjutott 

versenyzőknek. 

 

Az első nap programja: 

A válogató csütörtökön délután 14:30-kor kezdődik a Hild József Szakközépiskola, Szak-

iskolában.  

Feladatok: 

Egyszerű műszaki rajz készítése CAD programmal számítógépen 

Időtartama 60 perc 

Építésszervezési feladatok, időterv, költségvetés készítése, anyagszükséglet számítás 

számítógépen a TERC VIP 2013.3-GOLD költségtervező program használatával. 

Építőipari technológiák és kivitelezésük. 

Időtartama 120 perc 

 

Amennyiben az Ön iskolájában más költségtervező programot használnak, úgy kérem, azt 

laptopon hozza magával. A versenyszabályzat ezt lehetővé teszi. 

 

A második nap programja:  

A válogató pénteken reggel 8 órakor folytatódik a Hild József Szakközépiskola, Szakiskolában. 

  

Feladatok: 

 Munka- és környezetvédelem. Építőipari műszaki alapismeretek. 

 (szóbeli, időtartama 15 perc+15 perc), 

Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolatuk, kapcsolattartás módjai és vállalkozói 

ismeretek. Építész technikusi közös tevékenység. 

(szóbeli, időtartama 15 perc+15 perc)  

Épületszerkezetek, építéstechnológiák ismertetése részben idegen nyelvi 

kommunikációval, csomópontok szabadkézi ábrázolása. Magasépítési ismeretek. 

(szóbeli, időtartama 30 perc+15 perc), 

Laboratóriumi mérés elvégzése (gyakorlati, időtartama 60 perc). 

 

Kérjük, hogy a méréshez munkaruhát mindenki hozzon magával! 

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

igazolásukat. 

 

A diákigazolványra és az OM azonosító kártyára szükség lesz, kérem, hozza magával. 
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KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORT 

 

Bőrdíszműves (1/2010. (II. 5.) SZMM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Férfiszabó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Női szabó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések versenyszabályzata 

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves 

Időpontja: 2015. március 4. szerda 10.00 óra 

 

Megjelenés: 9:45 perckor az iskolában a kijelölt tanteremben, megfelelő ruházatban. 

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! 
 

A verseny helyszíne: Mándy Iván Szakképző Iskola Budapest, Elnök u. 3. 

 

Versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Bukvai Albertné, telefon:06-30-411-1708 

 
Gyakorlat 

 

- 1322-09 Üzletvitel a könnyű iparban  

1. versenyfeladat: Kommunikációs ismeretek: választott termék marketingjének meghatározása, 

bemutatását  

Időtartam: 15 perc 

 

- 1347-06 Javítási szolgáltatás végzése  

2. versenyfeladat: Meghibásodott bőrdíszmű terméket javít  

Időtartam: 120 perc 

 

Eszköz szükséglet:  

 

-  szabáshoz fémvonalzó,  

- szabászkés,  

- jelölő eszközök (ár, toll,...) 

- ollók,  

- ecset(ek), 

- kis méretű edény a vizes bázisú ragasztóhoz, 

 

Szóbeli 

 

- 1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban  

1. versenyfeladat: Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése, 

dokumentumainak bemutatása  

 

- 1322-09 Üzletvitel a könnyű iparban  

2. versenyfeladat: Öltözékek és anyagok a könnyűiparban: választott termék használati 

jellemzőinek ismertetése  

 

- 1330-06 Gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban  

1. versenyfeladat: Bőrfeldolgozó iparban felhasznált anyagok gyártásának, jellemzőinek, 

alkalmazásának ismertetése  
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3. versenyfeladat: Bőrfeldolgozó iparban alkalmazott gépek, berendezések, eszközök 

jellemzőinek ismertetése  

 

- 1347-06 Javítási szolgáltatás végzése  

1. versenyfeladat: Bőrdíszműipari technológiák, felhasznált anyagok, alkalmazott eszközök 

jellemzőinek ismertetése  

 

A szóbeli menetét és a szóbeli feladatokat a versenybizottság állapítja meg. 

 

A verseny során csak a folyamatos feleleteket lehet értékelni. Kérem a felkészítőket, erre kiemelten 

figyeljenek és így készítsék fel a versenyzőket. A vizsgabizottság nem kérdez! 

 

A versenyzők döntőbe jutását a versenybizottság a vizsgarészek pontszámai alapján határozza meg. 

 

33 542 05 0010 33 02 Férfiszabó 

Időpontja: 2015. március 4. szerda 10.00 óra 

 

Megjelenés: 9:45 perckor az iskolában a kijelölt tanteremben, megfelelő ruházatban. 

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! 
 

A verseny helyszíne: Mándy Iván Szakképző Iskola Budapest, Elnök u. 3. 

 

Versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Bukvai Albertné, telefon:06-30-411-1708 

 

Gyakorlat 
- 6219-11 Ruhaipari gyártmánytervezés  

Versenyfeladat: Felfektetési rajz készítése számítógépes tervező programmal  

A feladat végrehajtására CAD/CAM (Gerber) program biztosított 

Időtartam: 30 perc 

 

- 6220-11 Textiltermékek összeállítása  

Versenyfeladat: Termék összeállítása szabott alkatrészekből, munkabiztonsági előírások  

Időtartam: 180 perc  

A válogató gyakorlati feladatához szükséges kéziszerszámokat: szabócenti, olló, szabókréta, 

gyűszű, férc, varrótű készlet hozza magával 

 

Az elvárható tudás és a valós értéksorrend kialakítása érdekében a modulvizsga feladatokon túl 

a versenyzőknek adott idő alatt kisalkatrészeket kell készíteniük.  

 

KISALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE Időtartam 

perc 

2 szegélyes zsebfedő zseb mintás anyagból /szabás/ 30 

Rejtett húzózár bevarrása szabásvonalba 15 

Fazonos gallér készítése, nyakkörre felvarrása 30 

Ujja bevarrás 25 

Kézelő készítése és felvarrása 30 

Adott ujja hasíték készítése (francia; arrow) 20 

Összesen 150 

 

A munkadarabokhoz szükséges alapanyagokat a versenyszervező biztosítja. 
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A válogató gyakorlati versenyén 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 versenyzők szabványcsomagot, a műszaki leírást, ill. a feladat elvégzéséhez szükséges 

jelölőmintákat megkapják. A versenyfeladat elvégzéséhez csak a szervezők által 

rendelkezdésre bocsátott segéd- és kellékanyagokat használhatják. 

A válogató verseny megkezdésének időpontja előtt 15 perccel, munkára kész állapotban 

kell megjelenni. 

 
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.  

 

A döntőbe a válogató pontszámai alapján kialakult rangsor alapján jutnak be a 

versenyzők. 

33 542 05 0010 33 03 Női szabó 

Időpontja: 2015. március 4. szerda 10.00 óra 

 

Megjelenés: 9:45 perckor az iskolában a kijelölt tanteremben, megfelelő ruházatban. 

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! 
 

A verseny helyszíne: Mándy Iván Szakképző Iskola Budapest, Elnök u. 3. 

 

Versennyel kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Péntekné Simon Edina, telefon: 06-70-539-3610 

 

Gyakorlat 
- 6219-11 Ruhaipari gyártmánytervezés  

Versenyfeladat: Felfektetési rajz készítése számítógépes tervező programmal  

A feladat végrehajtására CAD/CAM (Gerber) program biztosított 

Időtartam: 30 perc 

 

- 6220-11 Textiltermékek összeállítása  

Versenyfeladat: Termék összeállítása szabott alkatrészekből, munkabiztonsági előírások  

Időtartam: 180 perc  

A válogató gyakorlati feladatához szükséges kéziszerszámokat: szabócenti, olló, szabókréta, 

gyűszű, férc, varrótű készlet hozza magával 

 

Az elvárható tudás és a valós értéksorrend kialakítása érdekében a modulvizsga feladatokon túl 

a versenyzőknek adott idő alatt kisalkatrészeket kell készíteniük.  

 

KISALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE Időtartam 

perc 

2 szegélyes zsebfedő zseb mintás anyagból /szabás/ 30 

Rejtett húzózár bevarrása szabásvonalba 15 

Fazonos gallér készítése, nyakkörre felvarrása 30 

Ujja bevarrás 25 

Kézelő készítése és felvarrása 30 

Adott ujja hasíték készítése (francia; arrow) 20 

Összesen 150 
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A munkadarabokhoz szükséges alapanyagokat a versenyszervező biztosítja. 

 

A válogató gyakorlati versenyén 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 versenyzők szabványcsomagot, a műszaki leírást, ill. a feladat elvégzéséhez szükséges 

jelölőmintákat megkapják. A versenyfeladat elvégzéséhez csak a szervezők által 

rendelkezdésre bocsátott segéd- és kellékanyagokat használhatják. 

A válogató verseny megkezdésének időpontja előtt 15 perccel, munkára kész állapotban 

kell megjelenni. 

 
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.  

 

A döntőbe a válogató pontszámai alapján kialakult rangsor alapján jutnak be a 

versenyzők. 

 

 



 35 

FAIPAR SZAKMACSOPORT 

Épületasztalos (1/2010. (II. 5.) SZMM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Kárpitos (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Bútorasztalos (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Bútoripari technikus (1/2010. (II. 5.) SZMM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Asztalosipari szerelő (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 

 

31 582 08 1000 00 00 Épületasztalos 

Időpontja: 2015. március 11. 

 

A verseny helyszíne: Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 

1149. Budapest. Egressy út 36. 

Iskola telefonszáma: 06/1-363-4236 

 

Versenyfelelős: Dancsó János telefonszám: 06/30 44 88 209, e-mail: dancsojanos@citromail.hu 

 

 A versenyzők behívására a válogatóba a központi elődöntő versenyének véglegesítése 

után kerül sor. 

 A válogató írásbeli és gyakorlati verseny tevékenységek teljesítéséből áll. 

 Az egyes versenytevékenységek tartalma az szvk-ban meghatározott 

vizsgakövetelményekben előírtaknak megfelelően kerülnek összeállításra. 

 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 

 

Program: 

- érkezés 8.00-ra az iskolába, aki messziről jön, az iskolától kérhet kollégiumi szállást, 

önköltséges alapon. 

- 9.00-tól megnyitó, feladatok ismertetése. 

- 9.30-tól írásbelik megkezdése. 

- Írásbeli feladatok után baleseti oktatás és a gyakorlati feladatok megkezdése. 

- 13-13.30-ig EBÉD /mindenki saját maga gondoskodik róla/. 

- 13.30-tól gyakorlati feladatok folytatása. 

Az írásbeli témaköre: 

 

Témacsoport (modul) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

2275-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos 

feladatok 

2. vf.: Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítése, 

szállítólevél és számlakiállítás (írásbeli). 

60 100 

 

mailto:dancsojanos@citromail.hu
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Gyakorlati témakörök: 

 

Témacsoport (modul) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai 

1.vf.: Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott 

feladathoz (gyakorlati). 

30 100 

2274-06 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési 

feladatok 

1.vf.: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzéket, 

anyagnormát készít és kiválasztja az anyagokat (gyakorlati). 

30 100 

2303-06 Tervezési, szervezési feladatok 

1.vf.: Helyszíni felmérés, vázlatkészítés, tárgyalás a 

megrendelővel (gyakorlati). 

90 100 

2308-06 Épületasztalos termékek gyártása és helyszíni 

szerelése 

1.vf.: Előre megadott nyílászáró vagy meghatározott 

elemének elkészítése (gyakorlati). 

90 100 

2309-06 Fűrészáru gyártási feladatai 

1.vf.: Az adott fűrészáruhoz rönk kiválasztása, felvágása a 

célra alkalmas géppel, az elkészült fűrészáru osztályozása 

(gyakorlati). 

90 100 

 

Szerszámszükséglet: 

- keretes fűrész finomfogú, 

- illesztő fűrész, 

- párhuzamvonalzó, 

- derékszög, 

- rajz és mérőeszközök, 

- vésőkészlet 6-os, 8-as, 12-14-16-os, 

- fúrógép és 8-as fémcsigafúró, 

- csiszolófa, 

- pillanatszorító 2 db. 600-as, 

- hosszabbító 4-4 m-es, 

- tiszta munkaruha. 

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos 

Időpontja: 2015. március 11. 

 

A verseny helyszíne: Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 

1149. Budapest. Egressy út 36. 

Iskola telefonszáma: 06/1-363-4236 

 

Versenyfelelős: Dancsó János telefonszám: 06/30 44 88 209, e-mail: dancsojanos@citromail.hu 

 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 

 

mailto:dancsojanos@citromail.hu


 37 

A versenyzők válogatóba történő behívására a központi elődöntő után, a legjobb eredményt 

elértek kerülnek. 

A válogató gyakorlati verseny, mely az egész tananyagot érintő tevékenységek teljesítéséből áll. 

Egy egyszerűbb, komplex kárpitos termék elkészítése, javítását tartalmazza. 

 

Témacsoport (modul) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Komplex kárpitos termék készítése, javítása (gyakorlati). 240 100 

 

Program: 

- érkezés 8.00-ra az iskolába, aki messziről jön, az iskolától kérhet kollégiumi szállást, 

önköltséges alapon. 

- 9.00-tól megnyitó, feladatok ismertetése. 

- 9.30-tól baleseti oktatás és a gyakorlati feladatok megkezdése. 

- 13.30-kor gyakorlati befejezése. 

 

Szerszámszükséglet: 

Javasolt szerszámjegyzék az elődöntőhöz és döntőhöz: 

 

- 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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33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos 

Időpontja: 2015. március 11. 

 

A verseny helyszíne: Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 

1149. Budapest. Egressy út 36. 

Iskola telefonszáma: 06/1-363-4236 

 

Versenyfelelős: Dancsó János telefonszám: 06/30 44 88 209, e-mail: dancsojanos@citromail.hu 

 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 

 

Program: 

- érkezés 8.00-ra az iskolába, aki messziről jön, az iskolától kérhet kollégiumi szállást, 

önköltséges alapon. 

- 9.00-tól megnyitó, feladatok ismertetése. 

- 9.30-tól baleseti oktatás és a gyakorlati feladatok megkezdése. 

- 13-13.30-ig EBÉD /mindenki saját maga gondoskodik róla/. 

- 13.30-tól gyakorlati feladatok folytatása. 

- 15.30-kor gyakorlati befejezése. 

 

 A válogatóra a versenyzők behívására a központi elődöntő után kerül sor. 

 A válogató gyakorlati versenytevékenységek teljesítéséből áll. 

 Az egyes versenytevékenységek tartalma az szvk-ban meghatározott 

vizsgakövetelményekben előírtaknak megfelelően kerülnek összeállításra. 

 

Témacsoport  Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

2273-11 A biztonságos munkavégzés feladatai 

1. vf.: Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott 

feladathoz (gyakorlati). 

30 100 

6349-11 Gyártáselőkészítéssel és munkavégzéssel 

kapcsolatos feladatok 

1. vf.: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzék, 

anyagnorma készítése és az anyag kiválasztása (gyakorlati). 

30 100 

2302-11 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok 

1. vf.: Kézi és gépi forgácsolással faipari alkatrészek készítése 

(gyakorlati). 

90 100 

6351-11 Bútorasztalos termékek gyártási feladatai 

1. vf.: Adott méretű bútoralkatrész furnérozása, él lezárása 

(gyakorlati). 

120 100 

6329-11 Gépkezelési feladatok  

2. vf.: Meghatározott faipari termék, alkatrész gyártása gépi 

megmunkálással (gyakorlati). 

60 100 

 

mailto:dancsojanos@citromail.hu


 39 

Szerszámszükséglet: 

- illesztő fűrész, 

- derékszög, 

- párhuzamvonalzó, 

- kalapács, 

- vésőkészlet 6-tól – 18-20-ig, 

- pillanatszorító 4 db. 500 vagy 600-as, 

- dekopír fűrészgép fenyőfához való lappal, 

- csiszolófa, 

- íves ráspoly, 

- rajz és mérőeszközök, 

- hosszabbító, 

- tiszta munkaruha. 

 

54 543 02 0010 54 01 Bútoripari technikus 

 

Időpontja: 2015. március 11. 

 

A verseny helyszíne: Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 

1149. Budapest. Egressy út 36. 

Iskola telefonszáma: 06/1-363-4236 

 

Versenyfelelős: Dancsó János telefonszám: 06/30 44 88 209, e-mail: dancsojanos@citromail.hu 

 

A Bútoripari technikus szakmában a 2306-06 Bútoripari technikusi feladatok c. modul 

írásbeli feladatának megoldásakor a vizsgaszervező által ellenőrzött „FAIPARI SZAKMAI 

TÁBLÁZATOK ÉS KÉPLETGYŰJTEMÉNY” (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) 

használható! 

 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 

 

A válogatóra a versenyzők behívására a központi elődöntő versenyének véglegesítése után kerül 

sor. 

 

Program: 

- érkezés 8.00-ra az iskolába, aki messziről jön, az iskolától kérhet kollégiumi szállást, 

önköltséges alapon. 

- 9.00-tól megnyitó, feladatok ismertetése. 

- 9.30-tól írásbelik megkezdése. 

- Írásbeli feladatok után baleseti oktatás és a gyakorlati feladatok megkezdése. 

- 13-13.30-ig EBÉD /mindenki saját maga gondoskodik róla/. 

- 13.30-tól gyakorlati feladatok folytatása. 

mailto:dancsojanos@citromail.hu
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A válogató az írásbeli és gyakorlati verseny tevékenységek teljesítéséből áll. 

 

Témacsoport (modul) 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

2306-06 Bútoripari technikusi feladatok 

1. vf.: Technológiai folyamat tervezése, hozzá kapcsolódó 

számítások elvégzése (írásbeli). 

120 100 

2275-09 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos 

feladatok 

2. vf.: Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat-készítés, 

szállítólevél és számlakiállítás (írásbeli). 

60 100 

2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai 

1. vf.: Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott 

feladathoz (gyakorlati). 

30 100 

2274-06 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési 

feladatok 

1. vf.: Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzéket, 

anyagnormát készít és kiválasztja az anyagokat (gyakorlati). 

30 100 

1846-06 Furnérozott és laminált lapok alkatrészgyártási, 

szerelési és felületkezelési feladatai 

1. vf.: Egy adott méretű szekrényajtó készítése, furnér teríték 

készítése, préselés, éllezárás és a vasalat felszerelése 

(gyakorlati). 

120 100 

2306-06 Bútoripari technikusi feladatok 

2. vf.: Előre megadott termékről műszaki dokumentáció, vagy 

egy részének elkészítése számítógéppel (gyakorlati). 

120 100 

 

Szerszámszükséglet: 

- illesztő fűrész, 

- derékszög, 

- párhuzamvonalzó, 

- kalapács, 

- vésőkészlet 6-tól – 18-20-ig, 

- pillanatszorító 4 db. 500 vagy 600-as, 

- dekopír fűrészgép fenyőfához való lappal, 

- csiszolófa, 

- íves ráspoly, 

- rajz és mérőeszközök, 

- hosszabbító, 

- tiszta munkaruha. 
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33 543 01 0100 21 01 Asztalosipari szerelő 

Időpontja: 2015. február 26-27. 

 

A verseny helyszíne: Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola 

   2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24. 

 

Versenyfelelős: Takács Lajos telefonszám: 06-30/2773 909 

 

A verseny időbeosztása: 

2015. 02. 26.  900-915 Regisztráció (34. tanterem) 

  930-1000 Tájékoztató 

  1000-1100 A versenyterület megismerése, munkavédelmi oktatás 

  1115-1215 Ebéd 

  1215-1230 Átöltözés munkaruhába 

  1200-1600  Gyakorlati feladat 

  A versenynap végén a szállás elfoglalása, vacsora és másnap a reggeli a szálláson. 

 

2015.02.27. 830-1130 Gyakorlati és szóbeli feladatok 

  1200-   Ebéd 

 

A válogató két napja alatt a versenyzők a versenyszabályzatban előírtakat teljesítik. 

A gyakorlati feladaton belül részben előgyártott alkatrészek összeillesztését végzik el a 

versenyzők. 

A feladat végrehajtásához a versenyzők az un. Lamelló technológiát alkalmazzák. 

Szükséges elvárás a rajz utáni pontos mérés, a bejelölés, a keksz helyének kimarása, a fészekbe a 

keksz elhelyezése, rögzítése. Az elkészült keretszerkezetre a vasalatok felfogása, rögzítése. 

Betétre díszítő elemek felragasztása, rögzítése. A jegyzékben szereplő alkatrészek 

mennyiségének kiszámítása és rögzítése a megadott méretek alapján. 

 

Fontos tudnivalók: 

- minden versenyzőnek a helyszínen igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

igazolvány szükséges) 

- minden versenyző a válogatóra 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. 

- íróeszközt, rajzeszközöket (tollat, ceruzát, radírt), számológépet a versenyzők hozzanak 

magukkal. 

 

Hozhat magával a versenyző lamellózáshoz szükséges gépet (egy évnél nem régebbi 

érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv szükséges). A külső gép használatához a 

vizsgabizottság elnökének engedélye szükséges. 

 

Egyéb információk: 

A versenyzők illetve – iskolánként egy fő – kísérő részére az első napi ebédtől a második nap 

ebédig (beleértve a szállást is) az ellátás ingyenes. 

A szálláson törülközőt térítés ellenében biztosítanak.  

A válogatóra eljutott versenyzőknek és felkészítőiknek gratulálunk és további eredményes 

versenyzést kívánunk! 
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KERESKEDELEM-MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ 

SZAKMACSOPORT 

Élelmiszer-és vegyiáru-eladó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint 

Műszakicikk-eladó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Ruházati eladó (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Kereskedő (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Logisztikai ügyintéző (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 
 

 

31 341 01 0010 31 02 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 

31 341 01 0010 31 03 Műszakicikk eladó 

31 341 01 0010 31 05 Ruházati eladó 
 

Időpontja: 2015.02.20. 9 óra 

 

Verseny helyszíne: Budapest, Őrs vezér tér Árkád Bevásárló központ INTERSPAR Áruház 

 

Versenyfelelős: Mándy Attiláné telefon: 06-20/ 418-10-29; e-mail: mandyattilane@freemail.hu 

 

Feladatok: 

0007-11 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása 

0008-11 Ruházati termékek forgalmazása 

0123-11 A műszaki cikkek forgalmazása 

 

A szakképesítésnek megfelelő árucikkek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó 

gyakorlati ismeretek alkalmazásával a vásárló tájékoztatása, és kiszolgálása húzott tétel 

alapján.(magyar és idegen nyelven is) 

Az élelmiszer eladók még kiszolgálnak csemege pultnál is magyar és idegen nyelven.  

A versenyző rendelkezésére álló idő 20-20 perc, pult 10 perc. 

 

A versenyzők fordítsanak figyelmet: 

- megjelenésre, személyi és munkahelyi higiéniára, 

- kommunikációra és kapcsolatteremtésre, 

- udvariasságra és az önállóságra 

 

Pulton történő kiszolgálásnál figyeljenek a versenyzők:  

- vásárló megszólítása,  

- kiszolgálása, 

- eszközhasználat, 

- áru ellenértékének kiszámítása,  

- csomagolás, elköszönés. 

 

Figyelem!!! 

Minden versenyző hozza magával személyi azonosításra alkalmas hivatalos 

dokumentumot. 

A versenyfeladatban meghatározott tevékenység elvégzése bolti környezetben történik.  

Minden eladó versenyző hozza magával az érvényes egészségügyi könyvét és egy hétnél 

nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást. E nélkül kizárja magát a versenyből.  

Az élelmiszer eladók hozzanak magukkal fehér köpenyt (felirat nélkül) és sapkát. 

mailto:mandyattilane@freemail.hu
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54 345 01 Logisztikai ügyintéző 

 

Időpontja: 2015.02.20. 

Verseny helyszíne: Budapest, Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és 

Szakiskola, Budapest VII. Dohány u. 65. 9 óra 

 

Versenyfelelős: Mándy Attiláné telefon: 06-20/ 418-10-29; e-mail: mandyattilane@freemail.hu 

 

Feladatok: 

 

Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás 

(szvk szerinti gyakorlati tevékenység) 

 

Az árutovábbítással, fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos okmányok kiállítása, az eladói 

teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok, számlák stb.) 

felismerése, értelmezése, homogén illetve kombinált fuvarozási díjszámítás elvégzése 

 

A versenyfeladatban meghatározott tevékenység gyakorlatorientált feladatsor alapján. A verseny 

gyakorlati feladatai a szakmai és vizsgakövetelményekben előírtaknak megfelelően kerülnek 

összeállításra.  

 

Időtartam:  

60 perc 

 

Feladatok megoldási módja: 

- írásban 

 

Használható segédeszközök: 

- számológép (kérjük, minden versenyző hozzon magával), 

- térkép (amennyiben szükséges, azt a helyszínen biztosítjuk). 

 

A versenyzők fordítsanak figyelmet: 

- olvasható írásképre, 

- az okmányokban történő helyes javításra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mandyattilane@freemail.hu
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52 341 01 Kereskedő  

 

Időpontja: 2015.02.20. 11 óra 

 

Verseny helyszíne: Budapest, Őrs vezér tér Árkád Bevásárló központ INTERSPAR Áruház 

 

Versenyfelelős: Mándy Attiláné telefon: 06-20/ 418-10-29; e-mail: mandyattilane@freemail.hu 

 

Feladatok: 

Az áruk forgalmazása (Komplex gyakorlat) 

 

A kereskedelmi egységben az élelmiszerek és a vegyi áruk jellemzőire, műszaki termékek 

jellemzőire, valamint forgalmazására, bizonylataira vonatkozó gyakorlati ismeretek 

alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven húzott tétel alapján.  

 

Az élelmiszerek esetében kiszolgálás csemege pultnál is magyar és idegen nyelven.  

 

A versenyző rendelkezésére álló idő 30-30 perc. 

 

A versenyzők fordítsanak figyelmet: 

- megjelenésre, személyi és munkahelyi higiéniára, 

- kommunikációra és kapcsolatteremtésre, 

- udvariasságra és az önállóságra. 

 

Pulton történő kiszolgálásnál figyeljenek a versenyzők:  

- vásárló megszólítása,  

- kiszolgálása, 

- eszközhasználat, 

- áru ellenértékének kiszámítása,   

- csomagolás, elköszönés. 

 

Figyelem!!! 

Minden versenyző hozza magával személyi azonosításra alkalmas hivatalos 

dokumentumot. 

A versenyfeladatban meghatározott tevékenység elvégzése bolti környezetben történik.  

Minden kereskedő versenyző hozza magával az érvényes egészségügyi könyvét és egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást. E nélkül kizárja magát a 

versenyből.  

Minden versenyző hozzon magával számológépet, fehér köpenyt (felirat nélkül) és sapkát. 

 

mailto:mandyattilane@freemail.hu
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VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORT  

 

Cukrász (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Pincér (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Szakács (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

Vendéglátásszervező-vendéglős (27/2012. (VII.27.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

szakképesítések 

33 811 01 1000 00 00 Cukrász 

Időpontja: 2015. március 13. 

 

A verseny helyszíne: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Középiskola cukrász tanműhelye  

Budapest 1148 Almádi utca 3-5 

Az öltöző teremszáma és regisztráció teremszáma a portán ki lesz függesztve. 

 

Versenyfelelős: Kemény Andrásné mobil: 0620-5766172, e-mail: kemeny.zsuzsa@chello.hu 

 

 2015. cukrász SZKTV válogató verseny időbeosztása 

március 13. 

 

Tevékenység 

 

rendelkezésre 

álló idő 

11.00-11.15 

         Helyszínre érkezés, átöltözés  munkaruhába  

 15 perc  

11.15- 11.45 

Regisztráció munkaruhában, számhúzás, munkaeszközök 

elhelyezése,   30 perc  

11.45-12.00 

 

Vizsgabizottság bemutatása, munkavédelmi oktatás, feladatok 

ismertetése 15 perc 

12.00- 15.00 Cukrászati termék elkészítése 180 perc 

15.00-16.00 Rendrakás, átöltözés,   60 perc 

 

- Az válogatóba a versenyzők behívására a központi elődöntő versenyének véglegesítése után 

a legjobb eredmények alapján kerül sor. 

- A válogató gyakorlati verseny 2015. évi tételsorát a Szakmasztár honlapján tesszük közzé. 

 

Gyakorlati tevékenység 
Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

Minimális  

pontszám 

6352-11 Cukrászati termékkészítés 

1. gyakorlati versenyfeladat 
180 100 60 

 Összesen 180 100  

 

 A válogató versenyen a termékekhez nyersanyagot, edényeket, keverőgépet biztosítunk. 

 Minden versenyzőnek hozni kell: 

- A válogató tételsorához tartozó kézi szerszámokat,  

- munkaruhát, (kabát, kötény, nadrág, sapka, cipő konyharuha), 

- egy hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolást, 

- személyi igazolványt és egészségügyi könyvet! 

 A válogató versenyen technológiai leírást nem tartalmazó receptmappát lehet használni, 

amelyet a verseny előtt a vizsgabizottságnak be kell mutatni! 

 A válogatón ellátást nem biztosítunk. 

mailto:kemeny.zsuzsa@chello.hu
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2015 SZKTV verseny cukrász válogató tételsora 

 

A válogató gyakorlati verseny lebonyolítása: 
 

- Minden versenyző köteles kéziszerszámról, egyedi formákról gondoskodni! 

- A válogatón minden versenyző egyforma cukrászati terméket készít. 

- A cukrászati termékek csak a helyszínen kapott nyersanyagokból készíthetők. 

- A hagyományőrző magyar termékek csak eredeti technológiával készülhetnek. 

 

A verseny időtartamának betartása miatt a hajtogatott tésztákhoz húzómargarint biztosítunk. 

 
A versenybizottság az alábbi termékek közül választ 

 

 1.) Készítsen 20 db gyúrt élesztős uzsonnasüteményt, 5 db csavart brióst, 5 db fonott brióst és 

10 db ökörszemet gyúrt élesztőstészta, és túró töltelék felhasználásával, helyezze tálcára 

bemutatás céljából! 

 

2.) Készítsen hajtogatott élesztős tésztából 14 db uzsonnasüteményt, 8 db túrós táskát és 6 db 

barackos papucsot, túró töltelék felhasználásával, helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

3.) Készítsen hajtogatott élesztős tésztából 14 db uzsonnasüteményt 8 db svájci kiflit forrázott 

dió töltelék és 6 db diós csigát száraz diótöltelék felhasználásával helyezze tálcára bemutatás 

céljából! 

  

4.) Készítsen hajtogatott élesztős tésztából 15 db gyümölcsös uzsonnasüteményt, 3 fajta 

vágástechnikával, túrótöltelék, tojásfehérjehab nélküli pudingkrém és zselé felhasználásával, 

helyezze tálcára bemutatás céljából!   

 

5.)  Készítsen 15 szelet Rákóczi túróst sárga linzer tészta túrótöltelék és habtészta 

felhasználásával, szeletelje fel egyenletes méretre, díszítse sárgabarackízzel és helyezze tálcára 

bemutatás céljából!   

 

6.) Készítsen 20 db pozsonyi kiflit, (10 mákosat, és 10 diósat) omlós élesztős tészta, és forrázott 

dió és - mák töltelék felhasználásával, helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

7.) Készítsen leveles tésztából 18 db uzsonnasüteményt, 6 db búr kiflit dióhab töltelék és 2x 6 db 

uzsonnasüteményt helyszínen található anyagok felhasználásával (süthető barackíz, sajtkrém 

anyagai, szóróanyagok) és helyezze tálcára bemutatás céljából! 

 

8.) Készítsen leveles tésztából 0,5 kg sütés után töltött sós teasüteményt, sajtkrém 

felhasználásával! A sós teasütemények legalább három féle módon legyenek kialakítva, díszítse 

a helyszínen található anyagokkal (sajt, felvágottak, zöldségek) és helyezze tálcára bemutatás 

céljából! 

 

Jó felkészülést kívánunk! 
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33 811 02 1000 00 00 Pincér  

Időpontja: 2015. február 20. 

 

Verseny helyszíne: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola,  

1134 Budapest Angyalföldi u 11. 

Pincér verseny kezdete – várható vége: 11:40 – 15:00 

 

Regisztráció: 

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

regisztrációnál. Hozza magával személyi igazolványát és egy hétnél nem régebbi 

munkavédelmi oktatásról szóló igazolást. 

 

Versenyfelelős: Varga Zoltán telefonszám 06 20 98 81 673, e-mail: zoltan@desszert.eu 

 

Gyakorlati versenyfeladatok: 

Az válogatón a gyakorlati versenyfeladatokat a versenyzők csak megfelelő munkaruhában, az 

érvényes egészségügyi könyv bemutatásával kezdhetik meg. A versenyzők csak azonosítóval 

ellátott kéziszerszámokat hozhatnak magukkal a versenyre. 

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. 

 

 

Ellátás: 

A versenyzők és az esetleges kísérőik is gondoskodnak saját maguk ellátásáról. 

 

Eredményhirdetés: 

Az országos döntőbe való behívás a www.szakmasztar.hu honlap és e-mail mellett, levélben is 

megtörténik. 

mailto:zoltan@desszert.eu
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33 811 03 1000 00 00 Szakács  

Időpontja: 2015. február 20. 

 

Verseny helyszíne: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola,  

1134 Budapest Angyalföldi u 11. 

Szakács verseny kezdete – várható vége: 8:00 - 13:00 

 

Regisztráció: 

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

regisztrációnál. Hozza magával személyi igazolványát és egy hétnél nem régebbi 

munkavédelmi oktatásról szóló igazolást. 

 

Versenyfelelős: Varga Zoltán telefonszám 06 20 98 81 673, e-mail: zoltan@desszert.eu. 

 

Gyakorlati versenyfeladatok: 

A válogatón a gyakorlati versenyfeladatokat a versenyzők csak megfelelő munkaruhában, az 

érvényes egészségügyi könyv bemutatásával kezdhetik meg. A versenyzők csak azonosítóval 

ellátott kéziszerszámokat hozhatnak magukkal a versenyre. 

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. 

Minden versenyző köteles gondoskodni a munkájához szükséges kéziszerszámról (kések, egyedi 

formákról, stb.). A versenyzők a gyakorlat helyszínére csak megjelölt szerszámot vihetnek be, 

kész vagy félkész terméket nem. 

 

Ellátás: 

A versenyzők és az esetleges kísérőik is gondoskodnak saját maguk ellátásáról. 

 

Eredményhirdetés: 

Az országos döntőbe való behívás a www.szakmasztar.hu honlap és e-mail mellett, levélben is 

megtörténik. 

 

mailto:zoltan@desszert.eu
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Válogató szakács  

gyakorló tételsor 6280-11/2 

Az alábbi tételekben található ételek közül kerülnek kiválasztásra a versenyfeladatot alkotó 

menüsor ételei 
1. 

Zöldségleves  

Erdélyi rakott káposzta 

Forgácsfánk 

2. 

Csirkeleves házi tésztával 

Borsófőzelék Stefánia vagdalttal 

Francia palacsinta 

3. 

Zöldborsóleves  

Csáky töltött rostélyos vajas galuskával 

Almás rétes 

4. 

Tavaszi kevert saláta  

Gulyásleves 

Ízes bukta 

5. 

Kelvirág felfújt supréme mártással 

Sertésborda hentes hasábburgonyával 

Meggyes lepény 

6. 

Hagymaleves 

Harcsaszeletek bakonyi módra galuskával  

Császármorzsa 

7. 

Zellerkrémleves krutonnal 

Pirított szűzérmék magyarosan 

Rákóczi túrós lepény 

8. 

Sajtropogós salátával remoulade mártással 

Eszterházy-rostélyos szalvéta gombóccal 

Diókrémes palacsinta 

9. 

Paraj krémleves tojáskocsonyával  

Fogasfilé molnárné módra vajas petrezselymes burgonyával 

Túrógombóc  

10. 

Tejfölös gombaleves 

Sertéspörkölt tarhonyával 

Almaszelet bortésztában sütve 

11. 

Bevert tojás hollandi mártással 

Halászlé 

Túrós csusza  

12. 

Hortobágyi palacsinta 

Brassói aprópecsenye  

Aranygaluska vanília sodóval  
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54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős  

Időpontja: 2015. február 20. 

 

Verseny helyszíne: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola,  

1134 Budapest Angyalföldi u 11. 

Vendéglős verseny kezdete – várható vége: 9:00 – 10:30 

Regisztráció: 

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

regisztrációnál. Hozza magával személyi igazolványát és egy hétnél nem régebbi 

munkavédelmi oktatásról szóló igazolást. 

 

Versenyfelelős: Varga Zoltán telefonszám 06 20 98 81 673, e-mail: zoltan@desszert.eu 

 

Gyakorlati versenyfeladatok: 

Megoldásuk számítógépen és/vagy papír alapon történik. Windows XP, Microsoft Office 2003, 

Explorer/Mozilla használatával. 

Kérjük a versenyzőket, hogy csak olyan ruházatban jelenjenek meg a versenyen, amelyen nincs 

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

 

 

Ellátás: 

A versenyzők és az esetleges kísérőik is gondoskodnak saját maguk ellátásáról. 

 

Eredményhirdetés: 

Az országos döntőbe való behívás a www.szakmasztar.hu honlap és e-mail mellett, levélben is 

megtörténik. 

 

 

mailto:zoltan@desszert.eu
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EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT  

33 815 01 1000 00 00 Fodrász 

(32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel kiadott szvk szerint) 

 

Időpontja: 2015. március 7. szombat 

 

Verseny helyszíne: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola  

Budapest 1203 Kossuth Lajos u. 35.  

 

Versenyfelelős: Szécsényi István telefonszám: 06-30/280-1630 

 

A versenyzők személyazonosság igazolásához szükséges arcképes igazolványt, valamint egy 

hétnél nem régebbi munkavédelmi oktatásról szóló igazolásukat hozzák magukkal! 

 

 

  9.00-9.30 Regisztráció 

                          9.40-10.10  Munkavédelem és elsősegélynyújtás, környezetvédelem, tűzvédelem 

  10.20-10.50 Dokumentálás, nyilvántartás vezetés számítógéppel „KULCS 

SOFT” program alkalmazásával.  

                         11.10-11.30 Vízhullám frizurafésülés, babafejen * 

 

                          11.40-12.00  Borotválás teljes arcfelületen 

                          12.10-12.30  Marcell vízhullám egész fejen, babafejen  

  12.40-13.25 Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullámsorral, 

babafejen 

 

               *Az előre berakott és megszárított vízhullám frizura fésülése alkalmával, ha 

nem nyert bizonyítást a sajátkezű berakás elkészítése, akkor a vizsgabizottság a kifésülést 

követően a versenyzőtől ismételten kéri a berakás elkészítését, az idegenkezűség kizárása 

végett. - ezt természetesen már nem kell kifésülni!- 

 

Amennyiben valamelyik versenyző KÉT EGYFORMA ÁGÚ elektromos hajsütővasat 

alkalmaz, akkor az érintés védelmi tanúsítványt is dokumentálni kell! 

A gázos hajsütővasakhoz a gázmelegítőt, valamint a babafej tartót minden versenyző 

hozza magával, mert nem tudunk biztosítani!  

 

 

Az írásbeli elődöntő eredménye alapján legjobban szereplő versenyzők részvételével − az 

elvárható tudás és a valós értéksorrend kialakítása érdekében gyakorlati válogatót szervezünk, 

Budapesten. 

Az elődöntő értékelése után kamarai kiértesítés alapján kerül sor a gyakorlati válogatóra.  

A gyakorlati elődöntő alkalmával sor kerül a „1210-11 Szépészeti szolgáltató egység 

üzemeltetése” modul második és harmadik versenyfeladat központi elvégzésére. A modul 

szóbeli versenyfeladatára, az országos döntő alkalmával kerül sor csak a döntőbe jutottak 

számára, így csak az országos döntő alkalmával lehet teljesíteni a modult.  
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A tanulókat az írásbeli elődöntőre történő felkészítés alkalmával is tájékoztatni kell a 

gyakorlati válogatóról és a 1210-11 modulról, hogy a későbbiekben érintetté váló 

versenyzők a modellbiztosítást időben tudják megszervezni!  

 

Témacsoport (modul) Időtartam 

perc 

Elérhető 

pontszám 

6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális 

alapműveletek 

1. vf.: Vízhullám frizura berakás, fésülés, babafejen 

(gyakorlati) 

40 60 

2. vf.: Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges 

hullámsorral, babafejen (gyakorlati) 

45 50 

3. vf.: Borotválás teljes arcfelületen (gyakorlati) 20 30 

4. vf.: Marcell vízhullám egész fejen, babafejen (gyakorlati) 20 60 

1210-11 Szépészeti szolgáltató egység üzemeltetése 

2. vf.: Munkavédelem és elsősegélynyújtás, 

környezetvédelem, tűzvédelem (írásbeli) 

30 A modul 

teljesítésekor 

40% az 

értékelése. 

3. vf.: Dokumentálás, nyilvántartás vezetése számítógéppel 

„Kulcs Soft” program alkalmazásával (gyakorlati) 

30 A modul 

teljesítésekor 

20% az 

értékelése. 

 

6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek 

1. vf.: Vízhullám frizura berakás, fésülés, babafejen 

A babafej vagy a modell haját minimum 6, maximum 9 csavaróra, és minimum 9 csipesszel, 

gyűrűvel kell berakni. A fennmaradó részt formára kell fésülni. Fésüléskor bizonyítani kell a 

magas fokú formaérzéket, a hullám- és vonalvezetés töretlen kialakítását. 

Időtartama: 40 perc, berakás 20 perc, fésülés 20 perc. 

2. vf.: Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullámsorral, babafejen 

Tiszta, mosott, száraz, de nem előkészített hajon frizurakészítés úgy, hogy teljes frizurát kell 

kialakítani vékony és vastag hajsütővasakkal, lapos és spirál csavarási technikákkal. 3 

függőleges hullámsor a halántéktól hátrafelé alakuljon ki, - ez csak vékony, kétágú hajsütővassal 

végezhető- és kapcsolódjon a frizura vonalvezetéséhez. 

Időtartama: 45 perc 

3. vf.: Borotválás teljes arcfelületen 

Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal rendelkezzen a modell. A modell 

helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat során bizonyítsa a helyes 

borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen kell elvégezni. 

Időtartama: 20 perc 

4. vf.: Marcell vízhullám egész fejen, babafejen 

Marcell vízhullám egész gyakorlófejen úgy, hogy választékkal vagy választék nélkül, 

kapcsolódó és folyamatos hullámsor max. 2 ujjnyi, 4 cm szélességűek és arányosak legyenek. 

Csipesz, csat alkalmazható a folyamat közben, de az értékeléskor semmi nem lehet a hajban. Az 

értékelés vizesen történik. Sampon, balzsam nem használható, csak hajfixálót lehet alkalmazni a 

hullámok kialakításakor. 

Időtartama: 20 perc 

 

1210-11 Szépészeti szolgáltató egység üzemeltetése 

2. vf.: Munkavédelem és elsősegélynyújtás, környezetvédelem, tűzvédelem 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli 
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Időtartama: 30 perc 

3. vf.: Dokumentálás, nyilvántartás vezetés számítógéppel „KULCS SOFT” program 

alkalmazásával. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 

 

Elérhető pontszám: 200 pont. 


