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ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT
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A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI
(1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdés h) pontja alapján a
szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében
gondoskodik a szakmai tanulmányi versenyek szervezéséről. szakiskolák szakmai tanulmányi
versenyeinek szervezését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban:
NSZFH) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2016. (X. 12.) NGM utasítása 3. § 10.
pontja az NSZFH hatáskörébe utalja.
(2) A versenyek pontos helyéről, időpontjáról a VERSENYFELHÍVÁS ad tájékoztatást. A
versenyfelhívás a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, valamint
az NSZFH honlapján (www.nive.hu) kerül közzétételre.
(3) Az

NSZFH

elkészíti

a

szaktárcák

által

meghirdetett

versenyekre

vonatkozó

Versenyszabályzatot, amely két fejezetrészből áll.
-

Az első fejezet a Versenyszabályzat általános előírásai a szakmai tanulmányi versenyek
szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos valamennyi szakképesítés versenyére és a
tantárgyi versenyre is érvényes követelményeket, ismereteket határozza meg.

-

A Versenyszabályzat második fejezete a részszakképesítésenkénti előírásokat, az egyes
részszakképesítésre érvényes speciális ismereteket, követelményeket tartalmazza.

(4) A szakmai tanulmányi versenyeket a Versenyszabályzat és a Versenyfelhívás előírásaival
összhangban kell lebonyolítani.
(5) A versenyek szervezését az NSZFH által megbízott szakértők (versenykoordinátorok,
versenyfelelősök, gyógypedagógusok, szakalkalmazottak, szakértők stb.) segítik.
(6) A versenyen valamennyi speciális képzésben résztvevő versenyzőt megilletik mindazok a
jogok és kedvezmények, amelyekkel a szakmai vizsgán is élhetnek – kivéve, ha a
Versenyszabályzat másként nem rendelkezik.
(7) A versenyzők teljesítményét az NSZFH által felkért versenybizottság értékeli a szabályzatban
versenycsoportonként meghatározottak szerint.
(8) A tanulmányi versenyeket az NSZFH készíti elő, és irányítja azok lebonyolítását.
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A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA
▪

A sajátos nevelési igényű, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékossággal és esetenként
társuló érzékszervi fogyatékossággal küzdő tanulók szakmai eredményeinek bemutatása.

▪

A képzés színvonalának fejlesztése.

▪

Lehetőség és esélyegyenlőség biztosítása.

▪

A szakmájukban jó eredményeket elérő tanulók megmérettetése, eredményeik bemutatása,
amelyek segítik munkaerő-piaci beilleszkedésüket.

▪

A sajátos nevelési igényű tanulók és a szakképzésében foglalkoztatott pedagógusok
tehetséggondozó munkájának megismertetése és bemutatása.

▪

A kiemelkedő oktató-nevelő tevékenység ösztönzése, elismerése.

▪

A döntőbe jutott tanulók számára a szakmai tanulmányi versenykiírásban elért eredmény
esetén a szakmai vizsga, illetve vizsgarész alóli mentesülés biztosítása.

▪

A versenyeket rendező iskolák munkájának megismerése, szakmai tapasztalatcsere a helybeli
és kísérő tanárok között.
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A VERSENY FORMÁI, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A
JELENTKEZÉS MÓDJA, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK FORMÁI
(1) A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (továbbiakban SZKTV) az adott részszakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményeire épül.
(2) A Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (továbbiakban SZTV) egy vagy több összefüggő
szakmai tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagára épül.

A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
(1) A versenyben a magyarországi, nappali tagozatos sajátos nevelési igényű szakiskolák tanulói
közül azok vehetnek részt, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság szakvéleménye alapján:
▪

tanulásban akadályozottnak (enyhén értelmi fogyatékosnak)

▪

vagy értelmileg akadályozottnak (középsúlyosan értelmi fogyatékosnak minősülnek)

(2) Az adott részszakképesítésben a versenyző rendes szakmai vizsgája a versenykiírás
tanévének júniusi időszakában esedékes.
(3) Az iskola igazgatója írásban nyilatkozik arról, hogy a versenyre nevezett tanuló rendelkezik a
Tanulási

Képességet

Vizsgáló

Szakértői

és

Rehabilitációs

Bizottság

érvényes

szakvéleményével. A nyilatkozatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiadó bizottság címét
és a határozat számát.
A nyilatkozat a Versenyszabályzat melléklete, melyet az NSZFH honlapjáról lehet Word
formátumban letölteni.
A nyilatkozatokat elektronikus úton a nevezéssel egy időben kell elküldeni a
Marton.EdinaAnna@nive.hu e-mail címre.
Jelen dokumentumot papírformátumban az elődöntő verseny írásbeli dolgozataival együtt is
el kell juttatni „Az elődöntő versenyek megrendezése és szervezése” fejezet (26) pontjában
meghatározottak szerint.
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A szakiskolák számára a versenyeken a 2017-2018 tanévben csak részszakképesítések
kerülnek meghirdetésre. Nevezni csak a meghirdetett részszakképesítésben tanulóknak van
lehetőségük.

A VERSENYRE JELENTKEZÉS MÓDJA
(1) Az NSZFH a nevezéseket csak az iskoláktól fogadja el, a versenyre a tanulókat a képzést
végző iskola igazgatója nevezi. Az iskola saját hatáskörében dönti el, hogy tanulói közül hány
tanulót nevez a versenyekre. Nevezési díj nincs.
(2) A tanulók nevezése a szakmai tanulmányi versenyekre csak az NSZFH honlapján keresztül, az
ott leírt útmutató betartásával lehetséges.
(3) A nevezési határidőt a versenyfelhívás tartalmazza. Határidőn túli nevezésre nincs lehetőség!
(4) A versenyzők személyazonosságát a versenybizottság a döntő helyszínén, a verseny
megkezdése előtt fényképpel ellátott személyi azonosság igazolására alkalmas okmány
bemutatásával ellenőrzi.
(5) Az iskolák, illetve a nevezett versenyzők tudomásul veszik, hogy a nevezéssel alávetik
magukat a Versenyfelhívásban, illetve a Versenyszabályzatban rögzített szabályoknak, és
ennek értelmében azok ellen kifogást nem emelhetnek.
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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
(1) A tanulók a versenyen gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket és az állapotuk vagy a
fogyatékosságuk miatt szükséges speciális és segédeszközöket (szükség szerint, és korlátozás
nélkül) használhatják.
(2) A versenyen valamennyi speciális képzésben résztvevő versenyzőt megilletik mindazok a
jogok és kedvezmények, amelyekkel a szakmai vizsgán is élhetnek, kivéve a feladatok
megoldására adott idő meghosszabbítását.

A VERSENY FORDULÓI ÉS RÉSZEI
(1) A szakmai tanulmányi versenyekre benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak
kiválasztása két fordulóban történik:
▪

elődöntő

▪

döntő.

(2) A versenyek a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott vizsgarészek,
vizsgafeladatok

figyelembevételével

írásbeli,

gyakorlati

és

szóbeli

versenyrészek

teljesítéséből állnak, igazodva az aktuális Vizsgakövetelményekhez, valamint a sajátos
nevelési igény megjelenési formáihoz.
(3) A versenyek szakmai tartalmát az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
alapján a Versenyszabályzat szakterületekre vonatkozó része tartalmazza.
(4) Az elődöntőn és a döntőn a versenyzők központi feladatokat oldanak meg.
(5) Az elődöntők és a döntők központi szervezésűek.
(6) Az OKJ szerinti részszakképesítések esetén a tanulók az elődöntőn a szakmai tananyagot
felölelő írásbeli feladatsort oldanak meg, amely a döntő eredményébe nem számít bele, csak
a döntőbe jutást szolgálja, kivéve, ha a szakképesítésenkénti Versenyszabályzat másképp
rendelkezik.
(7) A tantárgyi komplex versenyen, az elődöntőn írásbeli feladatot, a döntőn gyakorlati és
szóbeli feladatot kell megoldani a versenyzőknek.
(8) Az elődöntő megtartására akkor kerülhet sor, ha szakképesítésenként a benevezett iskolák
száma minimum három és a versenyzők összlétszáma eléri a 10 főt.
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AZ ELŐDÖNTŐ
A MEGRENDEZÉSRE ÉS SZERVEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
(1)

Az elődöntők lebonyolítására – a versenyfelhívásnak megfelelően – a versenyzők iskolájában
kerül sor. Az elődöntőn csak azok a tanulók vehetnek részt, akiknek a nevezése az NSZFH-ba
a megadott határidőre megtörtént. Ha a benevezett tanuló elfogadható okból nem tud részt
venni az elődöntőn, az iskola igazgatója, az NSZFH előzetes egyetértésével más tanulót is
indíthat a versenyen az általa nevezett létszámhatárig.

(2)

Az elődöntő versenyrészen központi írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők. A feladat
témaköreit a Versenyszabályzat szakképesítésre vonatkozó része tartalmazza. A feladat
megoldásához szükséges kellékeket, eszközöket a versenyzőt nevező iskola biztosítja.

(3)

A központi feladatlapokat, a megoldáshoz szükséges segédanyagokat és javítási, értékelési
útmutatókat az NSZFH készítteti el és lektoráltatja szakértők bevonásával, valamint
gondoskodik

azok

hitelesítéséről,

az

írásbeli

feladatok

megfelelő

példányszámú

sokszorosításáról, szükség esetén a forma speciális megjelenítéséről (pl: vak, gyengénlátó
versenyzők számára) és a feladatok expediálásáról.
(4)

Az NSZFH a honlapján ad tájékoztatást az elődöntő dolgozatok átadásának módjáról és
idejéről.

(5)

Az írásbeli elődöntő versenyrész időtartama alatt a versenyre elkülönített épületrészbe – a
versenyzőkön és a felügyelő tanárokon, valamint az ellenőrzésére érkező hivatalos szervek
képviselőin kívül – csak az igazgató engedélyével lehet belépni. Az elődöntő írásbeli részének
ellenőrzésére az NSZFH megbízólevéllel rendelkező képviselője jogosult, aki tapasztalatait
jegyzőkönyvben rögzíti és annak egy példánya az igazgatónak kerül leadásra.

(6)

Az elődöntő ideje alatt a termekben és a folyosón/folyosókon állandó felügyeletről kell
gondoskodni! A versenyrész felügyeletével a szakképesítéssel, illetőleg a tantárggyal
megegyező szakos tanár nem bízható meg. Azon szakképesítések esetén, ahol az írásbeli
versenyrész meghaladja az egy órát, a felügyelő tanárok az iskola igazgatójának előre
meghatározott sorrendje szerint óránként váltják egymást.

(7)

Az elődöntő írásbeli versenyrészének megkezdése előtt a felügyelő megállapítja a
versenyzők személyazonosságát, és tájékoztatást ad a verseny szabályairól, az alkalmazható
segédeszközökről, továbbá a versenyen elkövetett szabálytalanságok következményeiről. A
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versenyzők ülésrendjét jegyzőkönyvben rögzíti, és gondoskodik a verseny rendjének
megtartásáról. A versenyteremben az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy a versenyzők
egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Egy versenyteremben több szakképesítés
versenyzője is elhelyezhető.
(8)

Ezt követően az iskola vezetője vagy képviselője kihirdeti az írásbeli versenyrész tételeit.

(9)

A versenyző az írásbeli tétel megoldásához, elkészítéséhez tanácsot vagy segítséget nem
kérhet, és nem kaphat.

(10) Az elődöntő írásbeli tételének kidolgozásához a feladatlapon feltüntetett időtartam áll
rendelkezésre. Ebbe az időbe a feladat ismertetésének ideje nem számít bele.
(11) Az írásbeli versenyen a központilag kiadott feladatlapon (illetve annak alapján a sajátos
nevelési igény megjelenési formáihoz igazított dokumentumon), valamint az elődöntőnek
helyt adó intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.
(12) A versenyző a versenydolgozat valamennyi lapján feltünteti a nevét. A feladat
kidolgozásához a versenydolgozaton kívül csak akkor lehet külön lapot/lapokat felhasználni,
ha erre a versenydolgozat útmutatója lehetőséget ad. A versenydolgozathoz beadott külön
lapot/lapokat sorszámmal, az iskola hosszú pecsétjével és a versenyző nevével – ez utóbbit
saját kezű aláírással kell ellátni.
(13) A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színnel író tollal, golyóstollal kell
elkészíteni! A felügyelő tanár fokozottan ügyeljen ennek betartására!
(14) Az író- és rajzeszközökről, a nem programozható számológépekről a versenyzők, a
fogyatékosság jellegéből adódó speciális eszközökről az iskolák gondoskodnak. Az eszközöket
a versenyzők egymás között nem cserélhetik!
(15) Ha a versenyző befejezte a versenyfeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt,
a versenydolgozat üresen maradt részeit áthúzza, és az írásbeli dolgozatát átadja a
felügyelőnek. A felügyelő – a versenyző jelenlétében – ellenőrzi, hogy a versenydolgozat
üresen maradt részeit a versenyző áthúzta-e, majd ráírja a dolgozat beadásának időpontját
és ellátja kézjegyével. A jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját és aláírja azt. Ezt
követően a versenyző távozik a verseny színhelyéről.
(16) Ha az írásbeli versenyrész alatt a versenyzőnek el kell hagynia a termet, engedélyt kér a
felügyelőtől, akinek a távolmaradás idejére átadja az írásbeli dolgozatát. A versenyző
távozásának és visszaérkezésének idejét a felügyelő rávezeti a dolgozatra és a
jegyzőkönyvre. A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzők ne
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kerülhessenek kapcsolatba senkivel. A versenytermet egyszerre csak egy versenyző
hagyhatja el.
(17) Ha a felügyelő az elődöntő írásbeli versenyrészén szabálytalanságot észlel, elveszi a
versenyző dolgozatát, ráírja az elvétel pontos idejét és aláírja, a versenyzőt a vizsgateremből
kiküldi, és a folyosóügyeletes által azonnal értesíti az iskola igazgatóját. A szabálytalanságot
követően a felügyelő és az iskola igazgatója dönt arról, hogy a versenyző folytathatja-e a
versenyfeladat kidolgozását. A versenyző számára kedvező döntés esetén a döntésre
fordított idő, a felfüggesztés ideje nem számít bele a versenyfeladat megoldásához
rendelkezésre álló időbe.
(18) Az iskola igazgatója a szabálytalanságról és a hozott döntésről jegyzőkönyvet készít. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a
szabálytalanság elkövetésének megvizsgálását, az érintett versenyző és felügyelő
nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a versenyzőt tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával
kapcsolatos eljárásról továbbá azt, hogy a versenyzőt tájékoztatták a szabálytalanság
elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről. A
jegyzőkönyvet az iskola igazgatója, a szabálytalanságot észlelő felügyelő és a versenyző írja
alá. A versenyző különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
(19) Ha a versenyző az írásbeli versenyről neki fel nem róható okból elkésik, elkezdheti a
versenyt, de ha befejezni nem tudja vagy a megkezdett versenyről engedéllyel távozik,
mielőtt a válaszadást befejezné, a versenyző kérésére a részteljesítést értékelni kell.
(20) Az előző pont alkalmazásában a versenyzőnek fel nem róható ok minden olyan, a versenyen
való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a
versenyző szándékos vagy gondatlan magatartására.
(21) Ha az elődöntő írásbeli versenyt bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a
rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
(22) Az elődöntő írásbeli verseny időtartama a tanuló fogyatékosságára való hivatkozással nem
hosszabbítható meg.
(23) A felügyelő az elődöntő írásbeli versenyről készült jegyzőkönyvet annyi példányban készíti el,
ahány szakképesítés versenye az adott teremben megvalósult. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülésrendet és a verseny menetével kapcsolatos eseményeket. A
felügyelő az aláírt jegyzőkönyve(ke)t és a versenydolgozatokat szakképesítésenkénti
csoportosításban az elődöntő versenyt követően azonnal átadja az igazgatónak.
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(24) Az igazgató az elődöntő írásbeli versenyen vezetett jegyzőkönyvek egy-egy példányát aláírva,
valamint a versenydolgozatokat szakképesítésenkénti csoportosításban, javítás nélkül
behelyezi egy-egy borítékba. A boríték tartalmáról jegyzéket készít, amelyen feltünteti a
szakképesítés számát, megnevezését (tantárgyi verseny esetén a verseny nevét), a
visszaküldött dolgozatok számát és a versenyzők nevét. A jegyzék egy példányát a borítékba
helyezi. A boríték tartalmát a borítékon kívül is fel kell tüntetni. Javított dolgozat nem kerül
elbírálásra!
(25) A fentieken kívül a borítéknak tartalmaznia kell még a korábban elektronikusan beküldött
nyilatkozatot. Ennek hiányában a dolgozat nem kerül elbírálásra.
(26) Az igazgató a borítékokat lezárja, és gondoskodik a postára adásról az alábbi címre:
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL
Szakképzés Tartalmi Osztály
„Szakiskolai versenyek”
1085 Budapest, Baross u. 52.
A versenydolgozatok postára adásának határideje:
2018. március 02.

A lezárt csomag feladásakor célszerű a posta „Tértivevénnyel”, „Kéztől-kézbe”,
„Elsőbbséggel” szolgáltatásait igénybe venni!
A határidőn túl feladott versenyfeladatok nem vehetnek részt a versenyben, azokat az
NSZFH az elődöntő értékelésénél nem veszi figyelembe!

AZ ELŐDÖNTŐ DOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSE
(1) Az

NSZFH-ba

szabályosan

beérkezett,

dolgozatokat

tartalmazó

borítékokat

szakképesítésenként kell összegyűjteni, rendezni. Jegyzőkönyvet kell felvenni, ha a boríték
tartalma eltér a mellékelt, illetve a borítékon feltüntetett jegyzéktől.
(2) A számszerű összegezés után a szakképesítésenként összegyűjtött versenydolgozatokat
értékelés céljából át kell adni a versenykoordinátornak vagy versenyfelelősnek, illetve
megbízottjának.
(3) Az írásbeli versenydolgozatokat az értékelő bizottság javítja. Az értékelő bizottság
összetétele:
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▪

az elnök, aki egyben a versenybizottság elnöke,

▪

a versenyfelelős, iskolai szervező

▪

a javítást végző szaktanár

(4) A javító tanár a hibákat, tévedéseket piros színű tintával megjelöli, és minden oldalt a
kézjegyével lát el.
(5) A versenydolgozatokat a javítási útmutató alapján kell javítani és értékelni.
(6) Az értékelő bizottság elnöke a dolgozat borítólapján az aláírásával hagyja jóvá a javítást.
(7) A versenyfelelős az elődöntő versenydolgozatainak értékelését jegyzőkönyvezi, és kitölti az
értékelő táblát.
(8) Pontazonosság vagy hasonló eredmény elérése esetén a létszám plusz-mínusz 1-2 fővel
változhat, melyről a bizottság dönt a versenyt szervező NSZFH egyetértésével.
(9) Az NSZFH Szakképzés Tartalmi Osztálya gondoskodik a döntőbe jutott versenyzők
névsorának közzétételéről az NSZFH honlapján.
(10)

A fentieken túl a szakképesítésenkénti Versenyszabályzatok egyéb részletező

szabályozásokat is tartalmazhatnak.
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A DÖNTŐ
A MEGRENDEZÉSRE ÉS SZERVEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
(1) A verseny döntőjére az NSZFH által meghatározott helyszínen és időpontban kerül sor.
(2) A döntő írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyrészből áll, kivéve, ha a szakképesítésenkénti
Versenyszabályzat másként nem rendelkezik. A központi tételsor alapján összeállított szóbeli
tételt és a gyakorlati versenyfeladatot/versenyfeladatokat a versenybizottság elnöke hagyja
jóvá.
(3) A döntő forduló versenyrészeit, azoknak szakmai tartalmát, szerkezetét, időtartamát,
pontszámait a Versenyszabályzat szakmacsoportokra vonatkozó része tartalmazza.
(4) A versenyek előkészítését, szervezését szakképesítésenként a versenyfelelős végzi az NSZFH
munkatársa és a versenykoordinátor iránymutatása alapján.
(5) A döntő megtartására akkor kerülhet sor, ha az elődöntő értékelése alapján a döntőbe
juttatható versenyzők létszáma eléri az 5 főt, kivéve, ha a szakképesítésenkénti
Versenyszabályzat másként rendelkezik.
(6) A döntő versenyeken résztvevő tanulók és kísérők útiköltsége a küldő iskolát terhelik. A
versenyzők és kísérők szállás- és étkezési költségei a rendező iskola költségterve alapján az
NSZFH-t terhelik.
(7) A döntőt rendező iskola gondoskodik a versenybizottság részére a nyugodt munkavégzéshez
szükséges feltételekről, megfelelő eszközök (számítógép, nyomtató, CD stb.)

15

AZ ÍRÁSBELI VERSENYRÉSZ
(1) Az írásbeli versenyrész helyszínére, a versenyzők elhelyezésére, a felügyelő tanárok
feladatára és az itt nem szabályozottakra vonatkozó előírások megegyeznek az első
fordulónál felsoroltakkal.
(2) Az írásbeli versenyrész a központi feladatlapok megoldásából áll. A feladatlapokat, továbbá a
feladatok megoldásához szükséges segédanyagokat (a továbbiakban a feladatlap és a
segédanyag együtt: feladatlap) és a javítási, értékelési útmutatókat a NSZFH készítteti el.
(3) A versenyzők az írásbeli versenyrész megkezdése előtt igazolják személyazonosságukat és
kihúzzák

az

azonosító

jelüket.

A

felügyelő

tanár

a

versenyszervező

által

szakmacsoportonként előzetesen összeállított jegyzéken a versenyző adatai (a versenyző
neve, születési helye és ideje, anyja neve, iskolája neve és címe) mellett feltünteti az
azonosító jelet is. A jegyzéket a kitöltést követően egy borítékba kell helyezni, amelyet
azonnal le kell zárni, ezt az igazgató az iskola körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. A
jegyzéket az igazgató a verseny végeredményének megállapításáig köteles elzárni oly
módon, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
(4) A versenyző a feladatlappal együtt kiosztott borítékra, a feladatlap minden oldalára, illetve
az egyéb adathordozóra felírja az azonosító jelét. Név sehol sem szerepelhet.
(5) Az írásbeli versenyfeladat befejezése után a versenyző a versenydolgozat üresen maradt
részeit (hátoldalt is), valamint a piszkozatlapokat köteles áthúzni. A megoldást tartalmazó
versenydolgozatot az üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt
belehelyezi az azonosító jelével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A
felügyelő tanár a versenyző jelenlétében ellenőrzi, hogy a versenydolgozat üresen maradt
részeit és a piszkozatlapokat a versenyző áthúzta-e, illetve, hogy a borítékon, a
versenydolgozat lapjain szerepel-e az azonosító jel. Ezt követően a felügyelő tanár a
jegyzőkönyvben (ülésrend) feljegyzi a befejezés időpontját, majd a versenyző jelenlétében
leragasztja a borítékot. A versenyző a boríték lezárása után távozik a verseny helyszínéről. A
felügyelő tanár a dolgozatokat tartalmazó lezárt borítékot átadja az igazgatónak, aki a
versenybizottság megbízottjának történő átadásig elzárja oly módon, hogy ahhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá.
(6) Az írásbeli verseny versenydolgozatait a versenybizottság kijavítja, a hibákat, tévedéseket
piros színű tintával megjelöli, és minden oldalt a kézjegyével lát el.
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(7) A versenydolgozatokat a javítási, értékelési útmutató alapján kell javítani és értékelni.
(8) A kijavított dolgozatokat a versenyzők a szóbeli versenyrész előtt megtekinthetik. Az
esetleges versenyzői észrevételt a versenybizottság elbírálja. A megtekintésről és az
észrevételek elbírálásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A GYAKORLATI VERSENYRÉSZ
A döntő gyakorlati részén olyan feladatot, munkafolyamatot kell a versenyzőknek
megoldani, amely alapján megállapítható, hogy rendelkeznek-e az adott szakképesítés
szakmai

és

vizsgakövetelményében

meghatározott,

elvárható

gyakorlati

tudással,

készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal. A versenyfeladatot önállóan kell a
versenyzőknek elkészíteni!
A verseny színvonalát emelendő minden döntő versenyen a kötelező gyakorlati feladaton túl
kapnak a versenyzők egy gyakorlati feladatot, úgynevezett „mestermunkát” melynek
megoldása a helyezésbe beleszámít, de a vizsgarészek alóli mentesítésbe nem. A feladat
leírását a szakképesítésenkénti versenyszabályzat tartalmazza.

A SZÓBELI VERSENYRÉSZ
(1) A versenyfelelős a központi követelmények figyelembevételével tesz javaslatot a szóbeli
tételekre.
(2) A 3 javaslat közül a versenybizottság választja ki a szóbeli versenyrész tételét, melyet a
versenybizottság elnöke aláírásával hagy jóvá.
(3) A szóbeli versenyen a versenybizottság tagjainak jelen kell lenni. Fel kell függeszteni a szóbeli
vizsgát addig, ameddig a megfelelő számú bizottsági tag jelenléte nem biztosított.
(4) A szóbeli verseny – beleértve a tételhúzást is – nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb
tizennyolc óráig tarthat.
(5) Minden versenyzőnek tizenöt perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A
felkészülési idő alatt a versenyző jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell
elmondania.
(6) A versenyzők a felkészülés során egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
(7) A tételben szereplő kérdések kifejtésének sorrendjét a versenyző határozza meg.
(8) A versenyzőt nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a tétel kifejtésében megzavarni.
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(9) A versenybizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a versenyzőnek kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a versenyző a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében
elakadt, illetve súlyosan tévedett.
(1)

Ha a versenyző befejezte a tétel kifejtését, a versenybizottság elnöke, tagjai és a kérdező tanár
rávezetik az általuk javasolt értékelést az értékelő lapra.

(2)

Ha a szóbeli versenyen a versenyző szabálytalanságot követ el (pl. társának segítséget nyújt,
vagy társa segítségét veszi igénybe, meg nem engedett eszközt használ), vagy a verseny
rendjét zavarja, figyelmeztetni kell, hogy a szóbeli versenyt befejezheti ugyan, de ha a
szabálytalanság elkövetését, a verseny rendjének megzavarását a versenybizottság
megállapítja,

az

elért

eredményt

megsemmisítheti.

A

figyelmeztetést

a

verseny

jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.

„MESTERMUNKA”
A tanulók a gyakorlati feladattól függetlenül egy külön munkadarabot, feladatot készítenek
el. A mestermunka elkészítésének célja, hogy tükrözze önálló munkaszervezésüket,
kreativitásukat. A mestermunka értékelése a gyakorlati feladat értékelését nem módosítja, a
verseny sorrendjét viszont adott esetben megváltoztathatja.
A mestermunka leírását a szakképesítésenkénti versenyszabályzat tartalmazza.

A GYAKORLATI VERSENY ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, SZERVEZÉSÉVEL, LEBONYOLÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS FELADATOK

(1) A gyakorlati versenyeket a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről
szóló rendelet alapján kell lebonyolítani.
(2) A gyakorlati verseny helyét, a munkahelyet (tanműhely, gépterem, kertészet stb.) a döntőt
rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
(3)

A gyakorlati versenyt csak olyan munkahelyen lehet megszervezni, amelyet a versenyt
rendező iskola munkavédelmi felelőse az ellenőrző bejárás alapján készített jegyzőkönyvben
munkavédelmi szempontból balesetmentesnek és biztonságosnak minősített, különös
tekintettel a fogyatékosság jellegéből eredő speciális munkafeltételek biztosítására.

(4) A gyakorlati versenyt akkor lehet megkezdeni, ha a versenybizottság elnöke és tagjai is
meggyőződtek a gyakorlati versenyfeladat elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi –
beleértve a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi – feltételek meglétéről. A versenyt
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a versenybizottság elnöke indíthatja el a versenybizottság tagjai, a rendező intézmény
igazgatója vagy megbízottja, a gyakorlati oktatásért felelős vezetője vagy megbízottja, a
munkavédelmi felelős és a felügyelő tanárok (gyakorlati oktatók) jelenlétében, a munka- és
balesetvédelmi oktatás után.
(5) A gyakorlati versenyt nem lehet megkezdeni, ha a versenyfeladat – az ellenőrzést végzők
(versenybizottság, munkavédelmi felelős stb.) megállapítása szerint – csak baleseti kockázat
árán lenne teljesíthető.
(6) Nem iskolai (pl. termelőüzemi) környezetben végrehajtott gyakorlati verseny esetén a
területet felügyelő illetékes munkavédelmi előadó (vagy az általa írásban megbízott személy)
jelenléte is szükséges a gyakorlati verseny ideje alatt.
(7) A gyakorlati versenyek megkezdése előtt be kell mutatni a versenyzőknek a gyakorlat
helyszínét, és tájékoztatni kell őket a gyakorlati verseny rendjéről, a munkaterületre és
munkavégzésre vonatkozó kötelező munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és
egészségvédelmi előírásokról. A tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a
versenyzőkkel is alá kell íratni, majd a versenyt értékelő jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(8) A tájékoztatásról és a jegyzőkönyv felvételéről a gyakorlati munkahely vezetőjének kell
gondoskodnia.
(9) A gyakorlati verseny teljes ideje alatt el kell látni a versenyzők felügyeletét, amelynek
megszervezése és folyamatos biztosítása a gyakorlati munkahely vezetőjének a feladata.
(10) A döntő versenyek előkészítését, szervezését szakképesítésenként, a döntőt rendező
iskolákkal szorosan együttműködve a versenyfelelős végzi. A versenyfelelősöket az NSZFH
jelöli ki.
(11) Ha a versenycsoport szakképesítésenkénti Versenyszabályzata másképpen nem rendelkezik,
a gyakorlati feladat végrehajtásához szükséges eszközöket a döntőt rendező iskola biztosítja,
és gondoskodik a verseny ideje alatt a gépek, berendezések meghibásodása esetén a
javításról vagy a cseréről.

A DÖNTŐ VERSENYT RENDEZŐ ISKOLA
(1) A verseny döntőjének helyszíne az NSZFH választása alapján történik. A rendező
intézménnyel az NSZFH a verseny megrendezésére megbízási szerződést köt és mellékeli a
verseny/versenyek költségtervét.
(2) A rendező intézmény vezetője:
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▪

A versenyfelelőssel/versenykoordinátorral való egyeztetés alapján írásban bízza meg a
versenyben közreműködőket az adott feladatra.

▪

Előkészítteti a döntő verseny helyszínét, a versenyhez szükséges általános és speciális
eszközöket, a nyitó- és záróünnepség helyét. Az ünnepségek időtartamának alkalmazkodnia
kell a versenyzők beérkezési és hazautazási lehetőségeihez.

▪

Felkéri a döntő helye szerint illetékes területi gazdasági kamara elnökét a versenybizottság
kamarai képviselőjének megbízására.

▪

Biztosítja a verseny nyugodt, biztonságos körülményeit, a versenybizottság zavartalan
működésének feltételeit.

▪

Gondoskodik arról, hogy a versenyzők a verseny megkezdése előtt megtekintsék a gyakorlati
verseny helyszínét.

▪

Gondoskodik arról, hogy a verseny/versenyek költségei a költségtervezetnek megfelelően
kerüljenek felhasználásra, a rendelkezésre bocsátott keretösszeget ne lépjék túl.

▪

Gondoskodik a versennyel/versenyekkel kapcsolatos költségek szerződésben megadott
határidőig történő elszámolásáról.

▪

Gondoskodik arról, hogy az iskola által készített meghívókon értelemszerűen az alábbiak is
szerepeljenek (a szakiskolai versenyek hagyományos képét megőrizve)

▪

a 2017-2018. tanévi Szakma Kiváló Tanulója Verseny/Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny*,

▪

a szakiskolai képzésben résztvevő tanulók részére

▪

a Nemzetgazdasági Minisztérium* / Földművelésügyi Minisztérium*/ Emberi Erőforrások
Minisztériuma* megbízásából,

▪

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,

▪

a (z) …………….iskola (neve, helység) rendezi,

▪

a(z) ............. szakképesítésekben, (OKJ szám és szakképesítés megnevezése)*/szakmai
tantárgyból*,

▪

a verseny támogatói (amennyiben vannak).
* értelemszerűen az aktuális szöveg marad.
A meghívó tervezetét és a meghívottak listáját kiküldés előtt elektronikus úton meg kell
küldeni az NSZFH-ba a Marton.EdinaAnna@nive.hu címre jóváhagyásra!
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A VERSENYBIZOTTSÁG
(1) Versenybizottságot szakképesítésenként kell létrehozni.
A versenybizottság összetétele:
▪

elnök,

▪

három versenybizottsági tag
A versenybizottság munkáját gyógypedagógus, szakalkalmazottak, (sérülés specifikus segítők
– pl. jeltolmács) valamint szakértők/javító tanárok segítik.

(2) A versenybizottság elnökét – elsősorban a szakmai szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék
alapján – az NSZFH szakmai főigazgató-helyettese bízza meg.
(3) A versenybizottság kamarai képviselőjét a döntő helye szerint illetékes gazdasági kamara
elnöke bízza meg a döntőt szervező iskola felkérésére.
(4) A versenybizottság további két tagját az NSZFH szakmai főigazgató-helyettese bízza meg,
személyükre elsősorban a szakmai szempontok alapján a versenykoordinátor tesz javaslatot.
(5) A versenybizottság elnöke és tagjai akadályoztatásuk esetén írásban, a megbízólevelük
visszaküldésével együtt, legkésőbb a verseny időpontja előtt egy héttel értesítik az NSZFH
szakmai főigazgató-helyettesét, aki gondoskodik az új személy felkéréséről, megbízásáról.
(6) A versenybizottság bármely tagjának váratlan akadályoztatása esetén értesíteni kell az
NSZFH illetékesét, a továbbiakban annak intézkedése szerint kell eljárni.
(7) A szóbeli és a gyakorlati versenyrészt csak a gyógypedagógus, szükség esetén a
szakalkalmazott jelenlétében lehet megkezdeni, illetve lebonyolítani.
(8) A versenybizottság elnöke felelős a versenyek tisztaságáért, a versenybizottság munkájának
megszervezéséért, az értékelés irányításáért.
(9) Az elnök feladatai:
▪

irányítja a versenybizottság munkáját,

▪

a verseny megkezdése előtt három héttel jóváhagyja a gyakorlati és szóbeli tételeket,

▪

a versenyek egyes részeinek megkezdése előtt előkészítő megbeszélést tart, ahol
meghatározza a versenybizottság tagjainak feladatát, a versenyfelelős tájékoztatása alapján
ellenőrzi a verseny előkészítését,

▪

a verseny megkezdése előtt közvetlenül is ellenőrzi a szükséges szakmai feltételek, az
egészség- és munkavédelmi szempontból biztonságos versenykörülmények meglétét,

▪

áttekinti az írásbeli feladatok javítását, indokolt esetben javaslatot tesz az értékelő
bizottságnak azok megváltoztatására,
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▪

ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát, részvételük jogosságát,

▪

tájékoztatja a versenyzőket a verseny lebonyolításának módjáról, a verseny-feladatok
megoldásával kapcsolatos formai tudnivalókról,

▪

ügyel arra, hogy a gyakorlati verseny megkezdése előtt a versenyzők részesüljenek
munkavédelmi oktatásban, és azt aláírásukkal igazolják,

▪

a versenybizottság tagjaival értékeli a gyakorlati versenymunkákat,

▪

a szóbeli versenyrészen a versenybizottság tagjaival együtt értékeli a feleleteket,

▪

a verseny befejezésekor értékelő megbeszélést tart, ahol értékeli a verseny előkészítésével,
szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtását, valamint a versenyzők
eredményeit és a verseny szakmai színvonalát; közreműködik a versenyzők jutalmainak
elosztásában, az okmányok előkészítésében, a díjak kiosztásában,

▪

jóváhagyja, és aláírásával hitelesíti a verseny jegyzőkönyvét és iratait (igazolás a
mentesülésről, emléklap stb.).

(10)

A versenybizottság tagjai az elnök által kijelölt részfeladatokat látnak el.

A VERSENYZŐK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE
(1) Az értékelés módját a szakmai sajátosságoknak megfelelően a szakképesítésenkénti
Versenyszabályzatok tartalmazzák.
(2) A

versenyzők

teljesítményének

végső

értékelését

–

ha

a

szakképesítésenkénti

Versenyszabályzat másként nem rendelkezik – az elődöntőn és a döntőn elért eredmények
alapján kell meghatározni, az alábbiak szerint:
▪

a versenyrészek teljesítményét az elődöntő és a döntő versenyfeladataira adott pontszámok
százalékos értékelésével kell meghatározni, kivéve, ha a szakképesítésre vonatkozó
Versenyszabályzat másképp rendelkezik,

(3) A versenybizottság az elért eredmények pontszámok/százalékos meghatározása alapján
állapítja meg a helyezések sorrendjét. Azonos pontszám/százalékos végeredmény esetén a
versenybizottság a gyakorlati versenyrész eredménye valamint a „mestermunka” minősítése
alapján dönti el a helyezéseket, kivéve, ha a szakképesítésenkénti Versenyszabályzat ettől
eltérően rendelkezik.
(4) A Versenybizottság az Igazolás kiállításával értesíti a versenyző iskoláját a mentesülésről. A
tanuló iskolája a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
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rendelet [a továbbiakban: 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] értelmében intézi a
versenyző vizsga alóli mentesülésének érvényesítését.
(5) A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki az adott részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok bármelyikét legalább 71%-ban teljesítette,
mentesülést kap az adott vizsgarész letétele alól, és a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7.
§ (3) bekezdése értelmében a vizsgafeladatának eredményét a szakmai vizsgán jelesnek (5)
kell tekinteni.
(6) A döntő versenyek eredményeinek kihirdetésére ünnepélyes keretek között kerül sor.
(7) Valamennyi, a döntőn résztvevő tanuló "Emléklap"-ot kap.
(8) A verseny I–II–III. helyezettje az elismerő "Oklevél" mellett jutalomban is részesül.
A versenybizottság szükség és lehetőség esetén dönt az egyéb jutalmak szétosztásáról is.

A VERSENY JEGYZŐKÖNYVE
Az elődöntő és döntő versenyekről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni.

(9) A jegyzőkönyv tartalmazza:
▪

a verseny megnevezését,

▪

a verseny helyét és időpontját,

▪

a versenybizottság tagjainak nevét,

▪

a versenyen résztvevő tanulók számát, a versenyre behívott tanulók adatait (az esetleges
távolmaradók nevének és iskolájának megnevezésével),

▪

az elnök, illetve a versenybizottsági tagok értékelését a verseny feltételeiről, az előírások
betartásáról, a szakmai színvonalról,

▪

a versenyzők részletes eredményeit, táblázatos formában,

▪

a versenyzők teljesítménye alapján kapott mentesüléseket, részletezve,

▪

az összes pontszám alapján számított:

-

átlag teljesítés pontszámát és százalékos arányát,

-

a maximális teljesítés pontszámát és százalékos arányát,

-

a minimális teljesítés pontszámát és százalékos arányát.

-

a jegyzőkönyvet és a pontozólapot a versenybizottság elnöke, tagjai és a versenyfelelős
aláírásával hitelesíti.

(10)
▪

A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:

a versenybizottság elnöke által hitelesített gyakorlati és szóbeli feladatokat,
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▪

a versenyzőknek kiadott igazolások másolatát, amelyen az eredeti példány átvételét a
versenyzők aláírásukkal igazolják,

▪

a gyakorlati verseny megkezdése előtti munka- és tűzvédelmi tájékoztatásról készült, és a
versenyzőkkel is aláíratott jegyzőkönyvet,

▪

a gyakorlati verseny megkezdése előtt készített és hitelesített munka- és tűzvédelmi bejárási
jegyzőkönyvet.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) A versenyfelelős az elődöntő és a döntő verseny befejezése után a verseny dokumentumait
(dolgozatok, javítási útmutató, értékelő lapok stb.), iratait leadja az NSZFH illetékesének.
(2) A verseny jegyzőkönyvét (elődöntő, döntő) és a tanulóknak kiadott igazolások összesített
listájának egy példányát, az igazolások másolatait az NSZFH irattárában kell elhelyezni. A
verseny jegyzőkönyvét három évig, a versennyel kapcsolatos többi anyagot, iratot egy évig
kell megőrizni, utána selejtezhető. Az igazolások másolatai nem selejtezhetők.
(3) Az elődöntőkről készített jegyzőkönyveket a versenyzők iskolájában kell egy évig megőrizni,
utána

selejtezhetők.

Ezeket

a

jegyzőkönyveket

szükség

esetén

az

értékelő

bizottság/versenybizottság bekérheti.
(4) A Versenyszabályzatban nem szabályozott esetekben a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók. A versenyek indításakor és a versenyek folyamán előadódó
rendkívüli helyzetben az NSZFH szakmai főigazgató-helyettesének, illetve megbízottjának
van joga intézkedni. Ebben az esetben az intézkedéssel érintett verseny felelőse
jegyzőkönyvet készít, amelyet a versenyt rendező oktatási intézmény igazgatója hitelesít.
(5) Mozgássérült vagy különleges ellátást igénylő versenyző utaztatása és róla a helyszínen
történő gondoskodás a küldő iskola kísérőjének feladata. A különleges eseteket és a
készségfejlesztő iskolásokat leszámítva, egy iskolából 5 főig egy kísérő költségeit fedezi az
NSZFH akkor is, ha több szakképesítésben jutottak be versenyzői.
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MELLÉKLET - NYILATKOZAT
Intézmény neve, címe: ______________________________________________________________________________________________________
Intézményvezető: ___________________________________ Telefonszám: __________________________________________________________
TANULÓ ADATAI
Tanuló neve

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
Születési

kiállító tanulási képességet vizsgáló

ideje

bizottság neve

VÁLASZTOTT SZAKKÉPESÍTÉS
száma

elnevezése

SZVK kiadásának éve

Hivatalosan igazolom, hogy a Szakiskolák Szakma Kiváló Tanulója Versenyére nevezett tanulók adatai hitelesek, a versenykiírás és
Versenyszabályzat minden feltételének megfelelnek.
__________________________________
PH.

intézményvezető
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SZAKKÉPESÍTÉSENKÉNTI
VERSENYSZABÁLYZAT
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ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS
OKJ: 21 543 01
A versenyfeladatok összeállítása, és a verseny értékelése a 12/2013 (III. 28.) NGM rendelettel
módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet által kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
figyelembe vételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési idő
teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
bejutás lehetőségét szolgálja.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.)

Kormányrendelet

rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex gyakorlati, és szóbeli feladatok
teljesítéséből áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyezők:

Első nap:
▪

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

▪

gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap:
Gyakorlati versenytevékenység
A gyakorlati verseny helyét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása.

A

versenyfeladat a szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és
speciális műveleteit, és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.

A versenyfeladat megnevezése: Asztalosipari szerelési feladat
A versenytevékenység időtartama: 180 perc
A versenyfeladat aránya: 70 %

A versenyfeladat ismertetése:
Alkatrészek összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása, vasalatok szerelvények felszerelése.
A gyakorlati feladatok

Idő- tartam
(perc)

Pontszám

Tömör fából készült alapanyagok kiválasztása. Alkatrészek
elkészítése, összeállítása, asztalos szerkezet összeállítása, vasalatok,

180

100

180

100

szerelvények felszerelése.
Összesen

„Mestermunka”
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
Mesterfeladatok ismertetése:
A feladat egy korszerű rejtett fiókrendszer (Tandembox) szerelése.
A feladat elkészítésének időtartama tanulóként 15 perc.
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.
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Megjegyzés
A szükséges munkaruházatról a versenyző, illetve a küldő iskola gondoskodik. A ruházatnak
olyannak kell lennie, hogy ne veszélyeztesse a versenyző egészségét és testi épségét.
A versenyző saját kézi szerszámait, kisgépeit használhatja.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka- és
balesetvédelmi szabályok betartását.

Harmadik nap:
Komplex szóbeli versenytevékenység
A szóbeli feladat a szakmai vizsgára kiadott központi tételsor alapján készül, a versenybizottság
választja ki a szóbeli versenyrész tételét.
A versenyfeladat megnevezése: Munkavédelmi és technológiai ismeretek
A versenytevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc)
A versenyfeladat aránya: 30 %

A versenyfeladat ismertetése:

A szóbeli feladatok

Felkészülési

Válaszadási

idő (perc)

idő (perc)

Pontszám

15

15

100

15

15

100

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján
összeállított, a munkavédelmi és technológiai
témaköreit felölelő előre kiadott tételsorokból húzott
kérdésekre

Összesen

Megjegyzés
A szóbeli versenyek értékelésénél a központi tételsor értékelő lapja alapján kell a feleleteket
értékelni. A versenybizottság a szóbeli versenyen a szakmai tartalom mellett a versenyzők
előadásmódját, szakmai gondolkodását, elemző képességét is értékeli.

A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 21 543 01 Asztalosipari szerelő
részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok
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bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni.
A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét a gyakorlati és a szóbeli feladatokhoz készített
értékelő lapnak megfelelően értékeli az Asztalosipari szerelő szakképesítés vizsgarészei alapján.
A

versenyzők helyezését a versenybizottság a, gyakorlati és a szóbeli versenyrészeken

elért pontszámok összesítésével, valamint a mesterfeladatok eredménye alapján állapítja meg.
Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény alapján kell eldönteni a
sorrendet.
Versenyhelyezések megállapításához a feladatok a következő súlyozással szerepelnek:
Gyakorlati feladat 60%
Szóbeli feladat 20%
1. Mesterfeladat 10%
2. Mesterfeladat 10 %
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ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU ELADÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS
OKJ száma: 31 341 05
A versenyfeladatok összeállítása, és a verseny értékelése a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel
kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési
idő teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
bejutás lehetőségét szolgálja.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex gyakorlati és szóbeli feladatok
teljesítéséből áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyezők:

Első nap:
-

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

-

gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap:
Gyakorlati versenytevékenység
A gyakorlati verseny helyét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása.
A versenyfeladat a szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és
speciális műveleteit, és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.

A versenyfeladat megnevezése:
Gyakorlati A: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi
egységben/tanboltban.
Gyakorlati B: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása,
kiszolgálása, az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával, magyar
és idegen nyelven.
A versenytevékenység időtartama: 20 – 20 perc
A versenyfeladat aránya:

30-30 % (Összesen 60%)

A versenyfeladat ismertetése:
A gyakorlati feladat
Gyakorlati A:
Áruforgalommal
kapcsolatos
munkavégzés
kereskedelmi
egységben/tanboltban.
Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört
feldolgozó feladatleírás alapján a versenyző által húzott áruforgalomi
munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat
kitöltése:
▪ mennyiségi áruátvétel,
▪ minőségi áruátvétel,
▪ árváltozás/ leltározás
▪ visszáruzás
▪ áruátadás más boltnak
▪ árufeltöltés, árumozgató eszközök használata
▪ áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok
▪ pénztárnyitás
▪ pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás
▪ pénztárzárás

Időtartam
Pontszám
(perc)

20

50
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Gyakorlati B:
Élőmunka kereskedelmi
egységben/tanboltban: a
vevő
tájékoztatása, kiszolgálása, az elsajátított értékesítési technikák
alkalmazásával, magyar és idegen nyelven.
Feladatleírás
alapján
az
eladóval
szemben
támasztott
követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit,
bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben,
és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített
termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen
nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
Összesen:

20

50

100

Megjegyzés
A döntőt a versenyzők csak akkor kezdhetik meg, ha rendelkeznek érvényes egészségügyi
könyvvel és egy évnél nem régebbi tüdőszűrő lelettel. Ezen dokumentumok hitelesített másolatát
a verseny megkezdése előtt be kell mutatni a versenybizottságnak!
Szabályszerű öltözékről (köpeny, sapka stb.) a versenyző, illetve a küldő iskola gondoskodik.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka-és
balesetvédelmi szabályok betartását!

“Mestermunka”
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.

Mestermunka ismertetése:
A versenyző valamelyik tavaszi ünnep témakör szerint készít asztali bemutatót a helyszínen
megtalálható termékekből (szokásos ajándékkosár termékei).
A dekorációhoz szükséges különleges kellékeket, eszközöket a versenyző hozhatja magával.
A berendezhető terület iskolapad méretű. A mestermunka értékelése a bemutató szóbeli vagy
írásbeli ismertetése alapján történik.
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.
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Harmadik nap:
Komplex szóbeli versenytevékenység
A szóbeli feladat a szakmai vizsgára kiadott központi tételsor alapján készül, a versenybizottság
választja ki a szóbeli versenyrész tételét.
A versenytevékenység időtartama: 25 perc (felkészülési idő: 15 perc)
A versenyfeladat aránya:

40 %

A versenyfeladat ismertetése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a
vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A szóbeli feladatok

Felkészülési

Válaszadási

idő (perc)

idő (perc)

15

10

100

15

10

100

Pontszám

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései
a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott
követelménymodulok alábbi témaköreit
tartalmazzák. Az élelmiszer termékek
választékáról a vevő tájékoztatása,
felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás.
A vegyi áru termékek választékáról a vevő
tájékoztatása, felhasználására, tárolására
vonatkozó tanácsadás.
Összesen

Megjegyzés
A szóbeli versenyek értékelésénél a központi tételsor értékelő lapja alapján kell a feleleteket
értékelni. A versenybizottság a szóbeli versenyen a szakmai tartalom mellett a versenyzők
előadásmódját, szakmai gondolkodását, elemző képességét is értékeli.
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A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru és
gyógynövény eladó részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján
előírt vizsgafeladatok bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek
(5) kell tekinteni. A „mestermunka” eredménye csak a végső helyezési sorrendbe, a vizsgarészek
alóli mentesítésbe nem számit bele.
A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét a gyakorlati és szóbeli feladatokhoz készített
értékelő lapoknak megfelelően értékeli az Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
részszakképesítés vizsgarészei alapján.
A

versenyzők helyezését a versenybizottság a gyakorlati

és

a

szóbeli

versenyrészeken elért pontszámok összesítésével, valamint a mestermunka eredménye
alapján állapítja meg. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény
alapján kell eldönteni a sorrendet.
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KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS

OKJ : 21 622 01
A versenyfeladatok összeállítása, és a verseny értékelése a 56/2016 (VIII.19.) FM által
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési idő
teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
bejutás lehetőségét szolgálja.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex gyakorlati és írásbeli feladatok teljesítéséből
áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyzők:

Első nap:
munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás
gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap:
Központi írásbeli versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A versenytevékenység időtartama: 30 perc
A versenyfeladat aránya: 30 %
A versenyfeladat ismertetése:
Az írásbeli versenyrész a központi feladatlap megoldásából áll, melynek témakörei:
Az írásbeli verseny megszervezésénél az elődöntő szabályai érvényesek.
Időtartam
Írásbeli vizsgafeladat
Kertészeti alapismeretek, illetve a Kertészeti munkavállalói

Pontszám

(perc)
30

100

ismeretek témaköreiből összeállított feladatlap kitöltése.

Gyakorlati versenytevékenység
A gyakorlati verseny helyét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a
szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és speciális műveleteit,
és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.
A versenyfeladat megnevezése:

Felismerési feladat, kerti munkák

A versenytevékenység időtartama: 60 perc
A versenyfeladat aránya:

70 %
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A versenyfeladat ismertetése:
A gyakorlati feladatok

Időtartam

Pontszá

(perc)

m

30

100

30

100

60

200

Gyümölcstermő növények, növényi részek, szőlő növényi
1.

részek, zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták
felismerése (30 db)
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés,

2.

magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, ápolási munkák,
betakarítás)
Összesen

Megjegyzés
A szükséges munkaruházatról a versenyző, illetve a küldő iskola gondoskodik. A ruházatnak
olyannak kell lennie, hogy kedvezőtlen időjárás esetén se veszélyeztesse a versenyző
egészségét és testi épségét.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka-és
balesetvédelmi szabályok betartását.

A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 21 622 01 Kerti munkás
részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok
bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni.
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Harmadik nap:
„Mestermunka”
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.
Mestermunka ismertetése:
Csüngő szamóca palánták (3db) ültetése termesztőedénybe.
Rendelkezésre álló anyagok, eszközök: 1 db 24 cm átmérőjű műanyag ampolnás cserép, hosszú
hatású műtrágya, földkeverék, ültető kanál, öntözőkanna, jeltábla.
Az elkészült munkát a kísérő tanár megnézheti.
A versenyző igény esetén a beültetett cserepet hazaviheti.

A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét az írásbeli feladatokhoz kiadott javítási
útmutatónak, illetve a gyakorlati feladatokhoz készített értékelő lapnak megfelelően értékeli a
Kerti munkás szakképesítés vizsgarészei alapján.
A versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli és gyakorlati versenyrészeken elért
pontszámok összesítésével, valamint a mestermunka eredménye figyelembe vételével állapítja
meg. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény alapján kell
eldönteni a sorrendet.
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KONYHAI KISEGÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS

OKJ: 21 811 01
A versenyfeladatok összeállítása, és a verseny értékelése a 29/2016. (VIII.26) NGM rendelet által
kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési
idő teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
bejutás lehetőségét szolgálja.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex gyakorlati feladatok teljesítéséből áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyezők:

Első nap:
-

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

-

gyakorlat helyszínének megtekintése

40

Második nap:
Gyakorlati versenytevékenység
A gyakorlati verseny helyét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a
szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és speciális műveleteit,
és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.
A versenyfeladat megnevezése: Ételkészítési alapjai
A versenytevékenység időtartama: 120 perc
A versenyfeladat aránya: 70%

A versenyfeladat ismertetése:
A gyakorlati feladatok

Idő- tartam
(perc)

Pontszám

A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze.
A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel
kiegészítő saláta, egyszerű tésztaétel ételcsoportokból kétféle étel

120

100

elkészítése és tálalása minimum három adagban.

Megjegyzés
A döntőt a versenyzők csak akkor kezdhetik meg, ha rendelkeznek érvényes egészségügyi
könyvvel és egy évnél nem régebbi tüdőszűrő lelettel. A bizonylatokat a verseny megkezdése
előtt be kell mutatni a versenybizottságnak!
Szabályszerű öltözékről (köpeny, sapka stb.) a versenyző, illetve a küldő iskola gondoskodik.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka-és
balesetvédelmi szabályok betartását!
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„Mestermunka”
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc

Mestermunka ismertetése:
Almába töltött majonézes kevert saláta ízlésesen tálalva. A kevert saláta tartalmazhat
tetszőlegesen főtt burgonyát, tojást, sonkát, kukoricát, salátát, uborkát, paradicsomot,
hagymaféléket, sajtot. A tálalás kreatív, ízléses legyen.
Az elkészült munkát a kísérő tanárok a bírálat előtt megtekinthetik, lefényképezhetik.

Harmadik nap
Komplex szóbeli versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése: Ételkészítési alapjai
A versenytevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A versenyfeladat aránya: 30%

A versenyfeladat ismertetése:
A szóbeli feladatok

Központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és

Felkészülési

Válaszadási

Pont

idő (perc)

idő (perc)

15

15

100

15

15

100

egy-egy konkrét ételcsoporthoz tartozó ételek
készítésének ismertetéséből számol be.
Összesen

A versenyzők teljesítményének értékelése
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A versenybizottság a versenyzők teljesítményét a gyakorlati és a szóbeli feladatokhoz készített
értékelő lapnak megfelelően értékeli a Konyhai kisegítő részszakképesítés vizsgarésze alapján.
A versenyzők helyezését a versenybizottság a gyakorlati és a szóbeli versenyrészen elért
pontszámok, valamint a mestermunka eredménye alapján állapítja meg. Pontegyenlőség
esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény alapján kell eldönteni a sorrendet.

A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 21 811 01 Konyhai kisegítő
részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok
bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni.
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SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS

OKJ: 31 346 02
A versenyfeladatok összeállítása, és a verseny értékelése a 29/2016. (VIII. 26.) NGM által
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési idő
teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
bejutás lehetőségét szolgálja.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex gyakorlati feladatok teljesítéséből áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyzők:

Első nap:
▪

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

▪

gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap:
Írásbeli versenytevékenység
A verseny helyszínét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a
szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és speciális műveleteit,
és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.
A versenyfeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
A versenytevékenység időtartama: 150 perc
A versenyfeladat aránya: 70%

A versenyfeladat ismertetése:
A versenyző egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt,
javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával,
170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával
hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos,
üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint
és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövegének
egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a versenyző önállóan fogalmazza meg, vagy
jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával
összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist
készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.

A gyakorlati feladatok

Időtartam

Pontszám

(perc)
Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése

150

100

Összesen

150

100

Megjegyzés
A versenyzőtől meg kell követelni a verseny teljes időtartama alatt a munka-és
balesetvédelmi szabályok betartását.
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“Mestermunka”
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 90 perc

Mestermunka ismertetése:
Írásbeli dokumentum (levél, meghívó, programterv, névjegy, stb.) készítése, igényes
megszerkesztése, tartalmi és formai utasítások alapján, irodai eszközök (nyomtató, lyukasztó,
vágógép) felhasználásával. A feladat elkészítéséhez szükséges képek, ábrák gyűjtéséhez internet
használatával.
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.

Harmadik nap
Komplex szóbeli versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése: Szakmai ismeretek
A versenytevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A versenyfeladat aránya: 30%
A versenyfeladat ismertetése:
A szóbeli feladatok

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított

Felkészülési

Válaszadási

idő (perc)

idő (perc)

Pont

15

15

100

15

15

100

vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények
fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok
közül a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll
modul témaköreit tartalmazzák.
Összesen
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Megjegyzés
A szóbeli versenyek értékelésénél a központi tételsor értékelő lapja alapján kell a feleleteket
értékelni. A versenybizottság a szóbeli versenyen a szakmai tartalom mellett a versenyzők
előadásmódját, szakmai gondolkodását, elemző képességét is értékeli.

A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint:
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 31 346 02 Számítógépes adatrögzítő
részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok
bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni.

A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét az írásbeli feladathoz készített értékelő lapnak
megfelelően értékeli a Számítógépes adatrögzítő szakképesítés vizsgarészei alapján.
A

versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli és a szóbeli

versenyrészen

elért pontszámok összesítésével, valamint a mestermunka eredménye alapján állapítja meg.
Pontegyenlőség esetén, a mestermunka alapján kell eldönteni a sorrendet.
Versenyhelyezések megállapításához a feladatok a következő súlyozással szerepelnek:
Írásbeli feladat 70%
Szóbeli feladat 30%
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PARKGONDOZÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS

OKJ száma: 21 622 02
A versenyfeladatok összeállítása, és a verseny értékelése a 56/2016. (VIII. 19.) FM által
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési
idő teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
bejutás lehetőségét szolgálja.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex gyakorlati, írásbeli és szóbeli feladatok
teljesítéséből áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyezők:

Első nap:
-

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

-

gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap:

Központi írásbeli versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése:

Kertészeti és munkavállalói ismeretek

A versenytevékenység időtartama: 30 perc
A versenyfeladat aránya:

20 %

A versenyfeladat ismertetése:
Az írásbeli versenyrész a központi feladatlapok megoldásából áll.
Az írásbeli verseny megszervezésénél az elődöntő szabályai érvényesek.
Írásbeli vizsgafeladat

Időtartam

Pontszám

(perc)
A kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a munkavállaló
számára elengedhetetlen tudnivalók témaköreiből összeállított

30

100

feladatlapok kitöltése

Gyakorlati versenytevékenység
A gyakorlati verseny helyét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a
szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és speciális műveleteit,
és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.

A versenyfeladat megnevezése:

Növényismeret, kertfenntartás

A versenytevékenység időtartama: 80 perc
A versenyfeladat aránya:

70 %
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A versenyfeladat ismertetése:
A gyakorlati feladatok

Időtartam

Pontszám

(perc)
Dísz- és gyomnövények felismerése (20 db), és írásban
1.

történő megnevezésük a növények hivatalos magyar nevével
Zöldfelületi egység adott technológia szerinti fenntartása, az

2.

alkalmazott gépek működtetése és karbantartása
Összesen

20

20

60

80

80

100

Megjegyzés
A szükséges munkaruházatról a versenyző, illetve a küldő iskola gondoskodik. A ruházatnak
olyannak kell lennie, hogy kedvezőtlen időjárás esetén se veszélyeztesse a versenyző
egészségét és testi épségét.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka-és
balesetvédelmi szabályok betartását.

„Mestermunka”
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
Mestermunka ismertetése:
Növény összeültetés függőkosárba.
A feladat elvégzése során a versenyző többféle különböző dísznövények függőkosárba való
ültetését végzi.
Rendelkezésre álló anyagok:
1 db 20 cm átmérőjű műanyag függőkosár
- palántaföld
- tőzeg
- drén réteg (zúzottkő, kavics)
- ültető kanál
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- öntöző kanna
- tisztító eszközök
- álló típusú lágyszárú dísznövények: pl. kisvirágú büdöske, hamvaska, álló muskátli,
lobélia, oroszlánszáj,
- ampolna dísznövények: pl. borostyán, csüngő petúnia, pletyka, márványos szobafutóka
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.

Harmadik nap
Komplex szóbeli versenytevékenység
A szóbeli feladat a szakmai vizsgára kiadott központi tételsor alapján készül, a versenybizottság
választja ki a szóbeli versenyrész tételét.
A versenyfeladat megnevezése:

Kertfenntartás

A versenytevékenység időtartama: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc)
A versenyfeladat aránya:

10 %

A versenyfeladat ismertetése:

A szóbeli feladatok

Felkészülési

Válaszadási

idő (perc)

idő (perc)

10

10

100

10

10

100

Pontszám

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján
összeállított, a kertfenntartás témaköreit felölelő
előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
Összesen
Megjegyzés
A szóbeli versenyek értékelésénél a központi tételsor értékelő lapja alapján kell a feleleteket
értékelni. A versenybizottság a szóbeli versenyen a szakmai tartalom mellett a versenyzők
előadásmódját, szakmai gondolkodását, elemző képességét is értékeli.

A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint
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A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 21 622 02 Parkgondozó
részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok
bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni. A
„mestermunka” eredménye csak a végső helyezési sorrendbe, a vizsgarészek alóli mentesítésbe
nem számit bele.

A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét az írásbeli feladatokhoz kiadott javítási
útmutatónak, illetve a gyakorlati, szóbeli feladatokhoz készített értékelő lapnak megfelelően
értékeli a Parkgondozó szakképesítés vizsgarészei alapján.
A

versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli, gyakorlati és a

szóbeli

versenyrészeken elért pontszámok összesítésével, valamint a mestermunka eredménye
alapján állapítja meg. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény
alapján kell eldönteni a sorrendet.
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TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS
OKJ: 21 542 02
A versenyfeladatok összeállítása és a verseny értékelése a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelettel
módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet által kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
figyelembevételével készült.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntők a felkészítő intézményekben kerülnek lebonyolításra. Az elődöntőn a szakmai
tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak meg a versenyzők, amely a képzési idő
teljes tananyagát tartalmazza.
Ideje: 90 perc.
A versenyzők elődöntőn teljesített pontszáma a döntő eredményébe nem számít bele, csak a
döntőbe jutást szolgálja.
Megjegyzés
A rajzfeladatok készítése csak ceruzával (grafit) történhet, a szöveges és számolásos feladatokat
kék színnel író tollal, vagy golyóstollal kell elkészíteni.
A versenyzők a feladatok megoldásához számológépet, ceruzát, tollat, vonalzót és körzőt
használhatnak.

DÖNTŐ
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint a szakmai verseny komplex írásbeli és gyakorlati feladatok teljesítéséből
áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés
szerint oldják meg a versenyezők:

Első nap:
-

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

-

gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap
Központi írásbeli versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése: Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés
A versenytevékenység időtartama: 180 perc
A versenyfeladat aránya: 30%
A versenyfeladat ismertetése:
▪

Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták és feldolgozhatóságuk

▪

Gyártmány-vagy modellrajz alapján szabásminta készítése

▪

Gyártmány- vagy modellrajz alapján sorozatgyártás műszaki leírásának, technológiai
tervezésének készítése
Az írásbeli versenyrész a központi feladatlapok megoldásából áll.
Az írásbeli verseny megszervezésénél az elődöntő szabályai érvényesek.
Írásbeli vizsgafeladat

Időtartam
(perc)

Pont

Ruhaiparban alkalmazott anyagfajták és feldolgozhatóságuk
Gyártmány-vagy modellrajz alapján szabásminta készítése

180

100

Gyártmány- vagy modellrajz alapján sorozatgyártás műszaki
leírásának, technológiai tervezésének készítése
Megjegyzés
A rajzfeladatok készítése csak ceruzával (grafit) történhet, a szöveges és számolásos feladatokat
kék színnel író tollal, vagy golyóstollal kell elkészíteni.
A versenyzők a feladatok megoldásához számológépet, ceruzát, tollat, vonalzót és körzőt
használhatnak.
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Gyakorlati versenytevékenység
A gyakorlati verseny helyét a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
A versenyző olyan terméket készít önállóan, amelyen jól mérhető a munkafolyamat logikus
felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a
szakképesítés sajátosságainak megfelelően, az adott szakképesítés alap- és speciális műveleteit,
és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.

A versenyfeladat megnevezése: Textiltermékek összeállítása
A versenytevékenység időtartama: 150 perc
A versenyfeladat aránya:70 %
A versenyfeladat ismertetése:

A gyakorlati feladat

Időtartam Pontszám
(perc)

Termék összeállítás szabott és előkészített alkatrészekből műszaki
dokumentáció vagy mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások

150

100

betartásával elkészíti a véletlenszerűen kiválasztott tételmodellt.

Megjegyzés
Szükséges

eszközök:

centiméterszalag,

szabókréta,

varrótű,

férc,

gombostű,

olló

Az eszközökről a versenyző köteles gondoskodni!
A gyakorlati feladatot a gyártmány műszaki dokumentációja és a mintadarab alapján kell
elkészíteni.
A műszaki dokumentációban megadott technológiától eltérő technológiai megoldás is
elfogadható, ha az a termék minőségére nincs hatással.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka-és
balesetvédelmi szabályok betartását.
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A szakmai vizsga alóli mentesülés a verseny meghirdetése szerint
A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a 21 542 02 Textiltermék–összeállító
részszakképesítés vizsgafeladat szakmai és vizsgakövetelménye alapján előírt vizsgafeladatok
bármelyikének 71%-os teljesítésével a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
értelmében a vizsgafeladat értékelését a szakmai vizsgán jelesnek (5) kell tekinteni.

Harmadik nap:
„Mestermunka”
A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
A „mestermunka” eredménye a versenyen elérhető helyezések megállapításánál számít.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 90 perc

Mestermunka ismertetése:
Kerek formájú díszpárna készítése. A párna átmérője 28 cm. A versenyző előre kiszabott
alkatrészekből készíti el a díszpárnát.
Szükséges anyagok: a párna alkatrészei kiszabva, vlies, töltő vlies, varrócérna.
Az elkészült párnát a versenyző hazaviheti.

A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét az írásbeli feladatokhoz kiadott javítási
útmutató, illetve a gyakorlati feladatokhoz készített értékelő lapnak megfelelően értékeli a
Textiltermék-összeállító részszakképesítés vizsgarészei alapján.
A versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli, és a gyakorlati versenyrészeken elért
pontszámok összesítésével, valamint a mestermunka eredménye alapján állapítja meg.
Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény alapján kell eldönteni a
sorrendet.
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SZAKMAI TANTÁRGYI KOMPLEX
VERSENY
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HÁZTARTÁSTAN
Jóváhagyási szám: 18246-7/2009. (10.16.)
A Készségfejlesztő Iskolák végzős évfolyamaira járó tanulók számára.
A versenyfeladatok a Háztartástan szakmai program követelményei alapján készülnek.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntő versenyre a szaktanárok javaslata alapján tetszőleges számú versenyzőt lehet
nevezni, de a benevezett tanulók összlétszámának el kell érnie a 10 főt.
Nem nevezhető az a tanuló, aki korábban háztartástan versenyen indult és továbbra is az iskola
tanulója maradt!
Az elődöntőn komplex írásbeli feladat megoldására kerül sor, amely a képzési idő teljes
tananyagát tartalmazza. Ideje: 60 perc.
A versenyzők elődöntőn elért eredménye (pontszáma) a döntő eredményébe teljes mértékben
beszámít.
Komplex írásbeli feladat
1.

Konyhatechnika (alapanyagok kiválasztása,

2.

Ruhagondozási ismeretek (mosás, vasalás, varrás)

3.

Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás

4.

Növénytani ismeretek, tevékenységek (növényültetés, növényápolás,

Időtartam
(perc)

Pontszám

kerti munkálatok, eszközök válogatása)
5.

Ház, lakás ápolása, gondozása

6.

Balesetvédelem, eszközök biztonságos használata

Összesen

60

100

Megjegyzés
A komplex feladatsor elsősorban teszt jellegű. A feladatok ábrák, piktogramok, grafikusan
megjelenített cselekmények értelmezéséből, kiválasztásából, csoportosításából állnak.
A szöveges feladatok rövidek, egyszerűek. könnyen értelmezhetők.
A versenyzők az írásbeli feladatokhoz szükséges író és rajzeszközöket használhatnak.
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A feladatok megoldásának megkezdése előtt a tanár segítséget nyújthat a feladatok
megértéséhez.

DÖNTŐ
A döntő a gyakorlati feladatok teljesítéséből és szóbeli feleletből áll. Ha a versenybizottság
másként nem rendelkezik, a versenyfeladatokat az alábbi ütemezés szerint oldják meg a
versenyezők:

Első nap:
-

munka, - tűz és balesetvédelmi oktatás

-

gyakorlat helyszínének megtekintése

Második nap:
Gyakorlati versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése:

Komplex háztartástani ismeretek

A versenytevékenység időtartama: 100 perc

A versenyfeladat ismertetése:
A Készségfejlesztő Iskolák gyakorlati képzése során elsajátított alaptevékenységek, képesség
szerinti alkalmazása. A gyakorlati témakörök a felnőtt létre való felkészítést szolgáló,
mindennapi kerti rutinokat, önfenntartó funkciók erősítését fogja össze.

A versenyzők a háztartástanhoz társítható különböző területeken mutatják be tudásukat,
felkészültségüket, képességeikhez mérten önállóságukat.
A gyakorlati feladatok témakörei lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy a meglévő
tudásukról, gyakorlati alapképességeikről számot adjanak. A gyakorlati verseny feladatok
áttekintést adnak arról is, hogy mennyire volt sikeres a speciális képzésben alkalmazott,
kulcskompetenciák szerepe.
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Gyakorlati feladatok témakörei

Időtartam (perc)

Pontszám

45

200



1. Konyhatechnika:



- egyszerű hideg vagy meleg étel elkészítése,



- mosogatás,-



- konyhatakarítás

10

20



2, Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás

10

20



3. Ház, lakás gondozása



4. Ruhagondozási ismeretek:

20

40



- varrás, mosás, vasalás, hajtogatás
15

20

100

300

5. Növénytani ismeretek:


- növényápolás, kerti munkák, növényismeret,
Összesen

A gyakorlati verseny konyhatechnikai részéhez az alábbi ételek elkészítésének ismerete
szükséges:
Reggelik:

Hideg vegyes szendvicsek kakaóval
Hideg kevert saláták pirítóssal
Úti csomag frissen főzött teával
Rántotta gyümölcsteával

Egyszerű ebédek:

Rakott burgonya savanyúsággal
Paprikás burgonya virslivel
Túrós csusza tepertővel
Zöldborsófőzelék tükörtojással

Desszertek:

Gyümölcssaláta tejszínhabbal
Tejberizs kakaó szórással narancslével
Ízes palacsinta friss limonádéval
Szilvásgombóc (fagyasztott) fahéjas porcukorral málnaszörppel

Megjegyzés

60

A szükséges munkaruházatról /köpeny, kötény, fejkendő vagy sapka/ a küldő intézmény
gondoskodik. A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt
a munka-és balesetvédelmi szabályok betartását.

Harmadik nap:
Komplex szóbeli versenytevékenység
A versenyfeladat megnevezése: Háztartástan
A versenytevékenység időtartama: 25 perc
A versenyfeladat ismertetése:
A szóbeli kérdés szorosan kapcsolódik az elvégzett gyakorlati feladatokhoz, témakörönként
maximum 10-10 pont és maximálisan 50 pont adható!
A szóbeli versenyen felkészülési időt nem kapnak a versenyzők, kérdéseket húznak minden
témakörből, és azonnal válaszolnak.
Időtartam

A szóbeli verseny témakörei

(perc)



1. Konyhatechnika: elő-, fő-, befejező műveletek



2. Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás



3. Ruhagondozási ismeretek: varrás, mosás, vasalás



4.Növénytani

ismeretek:

növényápolás,

növényismeret


kerti

munkák,

Pontszám

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

25

50

5. Ház, lakás gondozása, ápolása
Összesen

A versenyzők teljesítményének értékelése:
A

versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli, gyakorlati és a

szóbeli

versenyrészeken elért pontszámok összesítésével állapítja meg. Pontegyenlőség esetén, a
gyakorlaton elért százalékos teljesítmény alapján kell eldönteni a sorrendet.
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A versenyzők összesített eredményét az alábbi pontrendszer szerint kell kialakítani
A döntő részei

Pontszám

Hozott pont (elődöntő eredménye)

100

Gyakorlat

300

Szóbeli

50

Összesen

450
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