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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A versenyeket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
támogatásával a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)
szervezi.

1.1. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA:
• a versenyen való részvételi lehetőség megteremtésének célja a tanulók
szakmai

ismeretei

elmélyítésének

ösztönzése,

amely

növeli

munkaerőpiaci esélyeiket,
•

a pozitív énkép kialakítása,

•

az

országos

megmérettetés

lehetőségének

megteremtésével

az

esélyegyenlőség érvényesülésének támogatása,
•

a döntőben elért teljesítmény alapján - a versenykiírásban megjelölt
eredmény esetén - a szakmai vizsga, illetve vizsgatevékenység alóli
mentesülés biztosítása.

1.2. A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV) a magyarországi szakiskolák
sajátos nevelési igényű tanulói, illetve a Szakmai Tantárgyi Komplex
Versenyen

(SZTKV)

a

készségfejlesztő

iskolák

tanulói

közül

azok

indulhatnak, akik
• az adott szakterületen nappali rendszerű képzésben vesznek részt,
• rendelkeznek a szakértői bizottság érvényes szakértői véleményével,
• szakmai vizsgájuk – az adott szakképesítésben - a versenykiírás
tanévének

júniusi

vizsgaidőszakában

esedékes,

illetve

szakmai

képzésük a versenykiírás tanévében fejeződik be.
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1.3. A VERSENYRE VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
•

A 2021/2022. tanévben az Szakma Kiváló Tanulója Versenyen részt venni
a meghirdetett részszakképesítésben, részszakmában tanulónak van
lehetősége,

míg

a

Szakmai

Tantárgyi

Komplex

Verseny

a

hagyományoknak megfelelően, a háztartástan tantárgyban biztosít
versenylehetőséget.
•

Az NSZFH a nevezéseket csak az iskolától fogadja el, a versenyre a
tanulót a képzést végző iskola igazgatója nevezi. Az iskola saját
hatáskörében dönt a nevezni kívánt tanulók számáról.

•

A versenyre való jelentkeztetés határideje: 2022. január 14.

•

Ha a benevezett tanuló mégsem tud részt venni az I. elődöntő
fordulóban, akkor azt a tanulót a versenyen indító intézmény
vezetőjének – legkésőbb az elődöntő napját megelőző napig – be kell
jelentenie az NSZFH versenyfelelősének. Ebben az esetben az intézmény
vezetőjének a bejelentéssel együtt jeleznie kell azt is, hogy kíván-e másik
versenyzőt indítani a versenyen részt venni nem tudó diákja helyett.
Ebben az esetben a tanulót a versenykiírásban rögzített szabályok
betartásával lehet nevezni.

•

A versenyzők jelentkeztetésére az NSZFH által erre a célra létrehozott
felületen van lehetőség:
https://www.nive.hu/tanulmanyiversenyek/fooldal/index.php

•

A nevező iskola vezetője felelős azért, hogy – a jelentkezéshez szükséges
– a rendszerben rögzített adatok pontosak, valósak legyenek, és a
jelentkezett tanulók megfeleljenek a versenykiírásban meghatározott
feltételeknek.
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•

A nevező intézmény vezetőjének a felelőssége a tanuló szülőjének, illetve
gondviselőjének tájékoztatása a diák versenyen való indulásáról, illetve
beleegyezésének megkérése a versenyen való részvételéhez.

•

Az intézmény vezetőjének igazolnia kell azt, hogy a versenyre nevezett
tanuló

rendelkezik

a

szakértői

bizottság

érvényes

szakértői

véleményével. A igazolásban fel kell tüntetni a véleményt kiadó
szakértői bizottság nevét és címét, valamint a határozat számát. Az
Intézményvezetői igazolás (1. sz. Melléklet) a Versenyszabályzat
melléklete, melyet az NSZFH honlapjáról lehet Word-formátumban
letölteni.
•

Az Intézményvezetői igazolást szkennelt formában a versenyre való
jelentkezéskor – legkésőbb 2022. január 25-ig - el kell küldeni az NSZFH
versenyfelelősének a kishazi.edit@nive.hu címre.
Az Intézményvezetői igazolás eredeti példányát az NSZFH számára a
verseny I. elődöntő fordulójának megírását követően, az írásbeli
feladatlapokkal együtt kell eljuttatni.

•

A jelentkezőknek ki kell tölteniük a Tanulói nyilatkozatot (2. sz.
Melléklet), melynek eredeti példányát a tanuló I. fordulóban megírt
feladatlapjával együtt kell az NSZFH számára elküldeni. (2.2.1. (28))

•

Amennyiben a versenyre jelentkező nem járul hozzá ahhoz, hogy a
versenyfordulókban

elért

teljesítménye

nevének

és

iskolájának

megnevezésével az NSZFH honlapján nyilvánosságra kerüljön, abban az
esetben ezt az intézmény vezetőjének a tanuló versenyre való
jelentkeztetésekor be kell jelentenie az NSZFH versenyfelelősének a
Tanulói nyilatkozat szkennelt formában való beküldésével az alábbi
címre: kishazi.edit@nive.hu
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•

A jelentkezéskor az írásbeli feladatlap speciális megjelenítési formájának
igényéről (pl.: vak, gyengénlátó versenyző részvétele esetén) az iskola
vezetőjének a pontos létszám megadásával kell tájékoztatnia a verseny
szervezőjét.

1.4. A VERSENYZŐK RÉSZVÉTELÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI
•

A tanulók a versenyen a számukra felírt gyógyszert, gyógyászati
segédeszközöket és az állapotuk vagy a fogyatékosságuk miatt
szükséges speciális eszközöket szükség szerint használhatják.

•

A versenyen valamennyi versenyzőt megilletik mindazok a jogok és
kedvezmények, amelyekkel a szakmai vizsgán is élhetnek, kivéve a
vizsgafeladatok megoldására adott idő meghosszabbítását.

1.5.

TANULMÁNYI VERSENYEK SZERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (továbbiakban: SZKTV) az adott
részszakképesítés/részszakma szakmai és vizsgakövetelményeire vagy
képzési és kimeneti követelményeire épül.
A Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (továbbiakban: SZTKV) a
Háztartástan modul elméleti és gyakorlati tananyagára épül.
•

A versenyeket az NSZFH szervezi.

•

Figyelemmel a mindenkori járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokra,
ajánlásokra

és

szabályokra,

a

szakképzésért

felelős

miniszter

módosíthatja a verseny lebonyolításának rendjét, szabályait, illetve
indokolt esetben elállhat a verseny megszervezésétől.
•

A

versenyek

meghirdetését,

a

versenyszabályzatot,

valamint

a

versenyekkel kapcsolatos információkat – a versenyfordulók időpontjait,
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helyszíneit, a versenyfordulók eredményeit - az NSZFH a honlapján
(www.nive.hu) teszi közzé.
•

A Versenyszabályzat általános része a versenyek szervezésével,
lebonyolításával

kapcsolatos

valamennyi

versenytárgyra

érvényes

előírásokat tartalmazza.
•

Az egyes versenytárgyakra érvényes speciális követelményeket a
Versenyszabályzat részét képező szakmai versenyszabályzat foglalja
össze.

A

Versenyszabályzat

az

NSZFH

honlapján

letölthető

formátumban elérhető.

1.6. A VERSENYBIZOTTSÁG
(1)

A versenybizottságok a meghirdetett részszakképesítések/részszakmák,
illetve a - Háztartástan verseny esetében -tantárgy szerint szerveződnek.
A versenybizottság összetétele:

(2)

A

•

elnök

•

három versenybizottsági tag.
versenybizottság

munkáját

gyógypedagógus,

szakalkalmazott,

(sérülés specifikus segítő – pl. jeltolmács) valamint szakértő segítheti.
(3)

A versenybizottság elnökét – elsősorban a szakmai szakértői és
vizsgaelnöki névjegyzék alapján – az NSZFH elnöke bízza meg.

(4)

A versenybizottság kamarai képviselőjét a döntő helyszíne szerint
területileg illetékes gazdasági kamara elnöke bízza meg a döntőt
szervező iskola felkérésére.

(5)

A versenybizottság további két tagját az NSZFH elnöke kéri fel.
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(6)

Az NSZFH által felkért versenybizottsági tagoknak - amennyiben előre
láthatóan

akadályoztatva

kapcsolódó

vannak

feladatok elvégzésében

az

egyes

versenyfordulókhoz

- írásban, a megbízólevelük

visszaküldésével együtt, legkésőbb a versenyforduló időpontja előtt egy
héttel értesíteniük kell az NSZFH elnökét, aki új szakértőt kér fel a
feladat ellátására.
(7)

A versenybizottság az NSZFH által megbízott tagjának a váratlan
akadályoztatás esetén értesítenie kell az NSZFH elnökét, a továbbiakban
az ő intézkedése szerint kell eljárni.

(8)

A szóbeli és a gyakorlati versenyrészt csak gyógypedagógus, szükség
esetén szakalkalmazott jelenlétében lehet lebonyolítani.

(9)
•

Az elnök feladatai:
felelős a versenybizottság szakmai tevékenységéért, az I. elődöntő
forduló írásbeli és a II. döntő forduló írásbeli, illetve gyakorlati, illetve
szóbeli

feladatainak,

javítási-értékelési

útmutatóinak

a

szakmai

versenyszabályzatban rögzítetteknek megfelelő tartalmáért,
•

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

•

felelős azért, hogy a gyakorlati verseny megkezdése előtt a versenyzők
részesüljenek munkavédelmi oktatásban, és azt az erről készült
jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják,

•

a verseny II. fordulójában ellenőrzi a versenyzők személyazonosságát,
részvételük jogosságát,
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•

irányítja a versenybizottság értékelő tevékenységét, részt vesz a
díjazottaknak

adandó

jutalmak

elosztásában,

a

versenytárgy

jegyzőkönyvét aláírásával hitelesíti.
(10) A

versenybizottságok

munkájában

résztvevőnek,

az

elnököknek,

tagoknak illetve a versenyfelelősöknek egyaránt - a fordulók írásbeli,
illetve gyakorlati, illetve szóbeli feladatai és javítási-értékelési útmutatói
tartalmára, a versenyzők teljesítményének értékelésére vonatkozóan, és a
versenybizottság döntéseinek meghozatalával kapcsolatban - titoktartási
kötelezettségük van.

2. A VERSENY FORDULÓI
A szakmai tanulmányi versenyek két fordulóból állnak:
• I. forduló: elődöntő
• II. forduló: döntő

2.1. A versenyek szakmai követelményei:
(1)

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyek írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli
versenyrészek teljesítéséből állnak, az aktuális vizsgakövetelményekhez,
valamint a sajátos nevelési igény megjelenési formáihoz igazítva,
melyekről

a

Versenyszabályzat

szakterületekre

vonatkozó

része

tájékoztat.
(2)

A Szakma Tantárgyi Komplex Versenyen, a fordulókban teljesítendő
írásbeli, gyakorlati, szóbeli feladatok leírását a versenyszabályzat
tartalmazza.

2.2. A verseny I. elődöntő fordulójának megrendezése
Az I. forduló elődöntő:
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időpontja:

2022. 02. 23. 1300 óra,

helyszíne:

a tanuló saját iskolája

2.2.1. Az I. elődöntő forduló lebonyolításának menete:
(1)

Az I. elődöntő forduló megtartására az adott versenytárgyban akkor
kerülhet sor, ha a benevezett iskolák száma minimum 3, valamint a
jelentkezők létszáma eléri a 10 főt.

(2)

Az elődöntőben a tanulók a szakmai tananyag alapján központi írásbeli
feladatsort oldanak meg, amely a döntő eredményébe nem számít bele,
csak a döntőbe jutást szolgálja, kivéve, ha a Versenyszabályzat szakmai
része másképp rendelkezik.

(3)

A központi írásbeli feladatlapokat, a javítási, értékelési útmutatókat az
NSZFH

készítteti

gondoskodik

a

el

külső

speciális

szakértőkkel,

formátumú

szükség

esetén

megjelenítéséről

pedig

(pl:

vak,

gyengénlátó versenyzők számára).
(4)

A

versenyfeladatsorokat

–

a

jelentkezettek

számával

azonos

példányszámban - sokszorosítja az NSZFH, és az intézményeknek szóló,
a forduló megrendezését segítő útmutatóval együtt gondoskodik az
expediálásról.
(5)

Az I. fordulót az írásbeli vizsgákra előírt szabályok betartásával kell
megszervezni, melynek biztosítása a nevezést benyújtó intézmény
feladata.

(6)

Egy teremben több versenytárgy versenye is megszervezhető.

(7)

A verseny kezdetekor a versenyteremben az iskola vezetőjének –
megbízottjának - a felügyelő jelenlétében ellenőriznie kell – az intézmény
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vezetője által hitelesített, versenytárgyanként elkészített névsor alapján a versenyzők személyazonosságát, részvételük jogosságát, (a versenyzők
személyazonosságát

a

személyazonosításra

alkalmas

okmány

bemutatásával kell igazolni). Amelyik versenyző nem tudja bemutatni az
előzőekben megnevezett okmányát, a versenyben nem vehet részt.
(8)

A feladat megoldásához szükséges kellékeket, eszközöket a versenyzőt
nevező iskola biztosítja. Az eszközöket a versenyzők egymás között nem
cserélhetik.

(9)

Az írásbeli versenyen a központilag kiadott feladatlapon (szükség szerint
azt a sajátos nevelési igény megjelenési formáihoz igazított feladatlapon)
lehet dolgozni.

(10) A versenyző az írásbeli tétel megoldásához, elkészítéséhez tanácsot vagy
segítséget nem kérhet és nem kaphat.
(11) Az elődöntő írásbeli tételének kidolgozásához a feladatlapon feltüntetett
időtartam áll rendelkezésre. Ebbe az időbe a feladat ismertetésének ideje
nem számít bele.
(12) A versenyző a versenydolgozat valamennyi lapján fel kell, hogy tüntesse
a nevét. A feladat kidolgozásához a versenydolgozaton kívül csak akkor
lehet külön – az iskola hosszú bélyegzőjével hitelesített - A/4-es
lapot/lapokat felhasználni, ha erre a versenydolgozat útmutatója
lehetőséget ad. A versenydolgozathoz beadott valamennyi külön
lapot/lapokat sorszámmal és a versenyző nevével kell ellátni.
(13) Az elődöntő dolgozatok fedőlapját az iskola hosszú bélyegzőjével kell
hitelesíteni.
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(14) Az elődöntő forduló ideje alatt helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor,
melyre az NSZFH megbízólevéllel rendelkező képviselője jogosult. Az
ellenőrzés tapasztalatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és annak
másolati példányát át kell adni az iskola vezetőjének.
(15) A felügyelőnek az elődöntő írásbeli feladat megkezdése előtt – miután az
intézmény

vezetőjének

jelenlétében

ellenőrizte

a

versenyzők

személyazonosságát – tájékoztatatnia kell a tanulókat a verseny
szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá a versenyen
elkövetett szabálytalanságok következményeiről.
(16) Ha a versenyző az írásbeli versenyről neki fel nem róható okból elkésik,
vagy a megkezdett versenyről engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást
befejezné, a versenyző kérésére a részteljesítést értékelni kell.
(17) Az előző pontot alkalmazva 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.
(18) Ha az elődöntő írásbeli versenyt bármilyen külső esemény megzavarja, a
kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
(19) Az elődöntő írásbeli verseny időtartama a tanuló fogyatékosságára való
hivatkozással nem hosszabbítható meg.
(20) Ha a felügyelő az elődöntő ideje alatt szabálytalanságot észlel, el kell,
hogy vegye a versenyző feladatlapját, majd arra rá kell, hogy vezesse az
elvétel pontos idejét - valamennyi feladatrészhez - és alá kell írnia azt. A
versenyzőnek ezután vissza kell adni a feladatlapot, aki ezután
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folytathatja a versenyt. A felügyelőnek a folyosóügyeletes által azonnal
értesítenie kell az intézmény vezetőjét.
(21) Az intézmény vezetőjének a szabálytalanságról és a saját hatáskörében
hozott döntésről jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi
a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását, az érintett versenyző és
felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a versenyzőt tájékoztatták a
szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a beigazolódott
szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet az intézmény
vezetőjének, a szabálytalanságot észlelő felügyelőnek és a versenyzőnek
egyaránt alá kell írnia. A versenyző különvéleményét a jegyzőkönyvre
rávezetheti.
(22) Az I. elődöntő fordulóról versenytárgyanként jegyzőkönyvet kell
vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a verseny pontos helyét,
időpontját, a tanulók névsorát, ülésrendjét, a felügyelők nevét, aláírását
és minden olyan esemény leírását, amely a forduló menetét befolyásolta.
(23) A jegyzőkönyvet az intézmény vezetőjének aláírásával kell hitelesítenie.
(24) Az I. forduló jegyzőkönyvét az iskolának 1 évig kell megőrizni,
hitelesített másolatát az I. forduló feladatlapjaival együtt az NSZFH
számára el kell küldeni.
(25) Amennyiben a forduló alatt szabálytalanság vagy rendkívüli esemény
történt, abban az esetben a jegyzőkönyvet elektronikus formában legkésőbb

a

fordulót

követő

munkanapon

–

az

NSZFH

versenyfelelősének (kishazi.edit@nive.hu) el kell juttatni, másolatát papír
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alapon az I. forduló dokumentumaival együtt az NSZFH számára postai
úton kell továbbítani.
(26) A kijavítatlan versenydolgozatokat versenytárgyanként csoportosítva, az
NSZFH számára kell elküldeni.
(27) Az iskola által előjavított feladatsor nem bírálható el.
(28) A döntőbe jutott tanuló iskolája vezetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy
az adott képzésben oktatott tanuló milyen szabályozók szerinti
képzésben vesz részt (SZVK/KKK). Az intézményvezetői nyilatkozatot a
döntőbe

továbbjutott

tanulókra

vonatkozóan

a

szervező

által

meghatározott módon kell elküldeni az NSZFH számára. Erről a döntőbe
jutott tanulók intézményei külön értesítést kapnak, a döntő szervezésére
vonatkozó információval együtt.
(29)

A kijavítatlan versenydolgozatokat, a hitelesített, versenytárgyanként

elkészített jegyzőkönyveket, az Intézményvezetői igazolást és a Tanulói
nyilatkozatok eredeti példányait, tételes jegyzékkel együtt kell eljuttatni az
NSZFH számára.
(30)

Az Intézményvezetői igazolás és a Tanulói nyilatkozat bármelyikének

hiányában a versenyzők értékelése nem történhet meg.
(31)

A versenydokumentumokat az alábbi címre kell postázni:
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL
Engedélyezési és Vizsgaügyviteli Főosztály
Vizsgaügyviteli Osztály
„SZKTV, ill. SZTKV I. forduló”
1085 Budapest, Baross u. 52.
A versenydolgozatok postára adásának határideje:
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2022. február 25.
A feladásakor célszerű a posta „tértivevény” vagy „ ajánlott” többletszolgáltatásait
igénybe venni.

2.2.2. Az I. írásbeli forduló értékelése
(1)

Az

I.

fordulóban

megírt,

de

határidőn

túl

postára

adott

versenyfeladatlapok az értékelésben nem vehetők figyelembe, azokat
a versenybizottságok nem javítják.
(2)

Az NSZFH-ba szabályosan beérkezett versenyfeladatlapokat a központi
javítási-értékelési útmutató alapján a versenybizottságok értékelik, és
döntenek a döntőbe jutásról.

(3)

Amennyiben az I. fordulóban szabálytalanság történt, abban az esetben a
versenybizottság a feladatlap értékeléséről a jegyzőkönyv ismeretében
dönt.

(4)

Az NSZFH a döntőbe jutott versenyzők névsorát – kizárólag tanulói
nyilatkozat alapján – a honlapján teszi közzé.

2.3. A döntő forduló
A döntő forduló időpontja: 2022. április 27-29.
Helyszíne: az NSZFH által kijelölt intézmény.

2.3.1. A döntő szervezésére vonatkozó szabályok
(1)

Az adott versenytárgy döntőjének megtartására akkor kerülhet sor, ha az
elődöntő értékelése alapján a döntőbe juttatható versenyzők létszáma
eléri az 5 főt, kivéve, ha a Versenyszabályzat másként rendelkezik.
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(2)

A döntő az adott részszakképesítés/részszakma vizsgakövetelményéhez
igazítva írásbeli, gyakorlati/projekt, szóbeli versenytevékenységből
(továbbiakban versenyrészből) áll, minden tanulónak aszerint, hogy
melyik típusú képzésben vesz részt.

(3)

A gyakorlati versenytevékenységen túl egy úgynevezett Mestermunkát
is kell a tanulóknak készíteniük, mely számot ad kreativitásukról,
szakmai ötletességükről, önállóságukról. A Mestermunka eredménye a
vizsgamentességet

nem

besfolyásolja,

de

a

verseny

sorrendjét

módosíthatja.
(4)

A döntő versenyeken részt vevő tanulók és a meghatározott számú
kísérők útiköltsége a küldő iskolát terhelik. A versenyzők és a
meghatározott számú kísérő szállás- és étkezési költségét a rendező
iskola költségterve alapján az NSZFH viseli.

(5)

A döntő forduló versenyrészeit, azoknak szakmai tartalmát, szerkezetét,
időtartamát, értékelésének szempontjait a Versenyszabályzat szakmai
része tartalmazza.

2.3.2. Az írásbeli verseny
(1)

A II. írásbeli fordulót az írásbeli vizsgákra előírt szabályok betartásával
kell megszervezni, melynek biztosítása a II. fordulót rendező intézmény
feladata.

(2)

Az

érintett

részszakképesítések/részszakmák

esetében

az

írásbeli

versenyrész a központi írásbeli feladatlap megoldásából áll. A
feladatlapokat,

továbbá

a

feladatok

megoldásához

szükséges

segédanyagokat (a továbbiakban a feladatlap és a segédanyag együtt:
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feladatlap) és a központi javítási-értékelési útmutatókat az NSZFH
készítteti el külső szakértők bevonásával.
(3)

Az intézmény vezetője – megbízottja – a felügyelő jelenlétében a
versenyszervező

által

versenytárgyanként

előzetesen

összeállított

jegyzék és a versenyző személyi azonosításra alkalmas okmánya alapján
ellenőrzi a versenyző írásbeli döntőben való részvételének jogosságát.
Amelyik versenyző nem tudja bemutatni az előzőekben megnevezett
okmányát, a versenyben nem vehet részt.
(4)

A versenyző egyedi azonosítójával versenyez. A versenyző az írásbeli
feladatlap minden oldalára, illetve az egyéb adathordozóra fel kell, hogy
írja az egyedi azonosítóját. A versenyző neve sehol sem szerepelhet.

(5)

A versenyzői adatokat tartalmazó jegyzéket az ellenőrzést követően
borítékba kell helyezni és - a versenyt rendező intézmény vezetőjének az
iskola körbélyegzőjével való hitelesítést követően - azonnal el kell zárni.
A jegyzéket az

intézmény vezetője a verseny végeredményének

megállapításáig köteles oly módon tárolni, hogy ahhoz illetéktelen
személy ne férhessen hozzá.
(6)

Az

írásbeli

versenyfeladat

befejezése

után

a

versenyző

a

versenyfeladatlap üresen maradt részeit (hátoldalt is), valamint a
piszkozatlapokat köteles áthúzni. A versenyző a megoldást tartalmazó
versenyfeladatlapot, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt
bele kell, hogy helyezze az egyedi azonosítójávalellátott borítékba, és azt
nyitott állapotban át kell adja a felügyelőnek, akinek szükséges
ellenőriznie azt. Ezt követően a felügyelőnek a jegyzőkönyvben fel kell
jegyeznie a befejezés időpontját, majd a versenyző jelenlétében le kell
zárnia a borítékot. A versenyzőnek a boríték lezárása után távoznia kell a
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helyszínről. A felügyelő tanár a dolgozatokat tartalmazó lezárt borítékot
át kell, hogy adja az intézményvezetőnek akinek - a versenybizottság
megbízottjának történő átadásig - úgy kell elzárnia, hogy ahhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
(7)

A versenyfeladatlapokat a központi javítási-értékelési útmutató alapján a
versenybizottság értékeli.

(8)

A kijavított feladatlapot a versenyző a versenybizottság által kijelölt
időpontban megtekintheti. Az esetleges versenyzői észrevételt a
versenybizottság bírálja el. A megtekintésről és az észrevételek alapján
hozott döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

2.3.3. A gyakorlati verseny
A részszakképesítések esetében gyakorlati-, részszakmák esetében projekttevékenységnek nevezett versenyrész során - továbbiakban gyakorlati
verseny - a döntőben olyan feladatot, munkafolyamatot kell a versenyzőnek
megoldania, amely alapján megállapítható, hogy rendelkezik-e az adott
részszakképesítés/részszakma

szakmai

és

vizsgakövetelményében

illetve

képzési és kimeneti követelményében – továbbiakban SZVK / KKK meghatározott, elvárható gyakorlati tudással, készségekkel, képességekkel,
kompetenciákkal. A versenyfeladatot önállóan kell a versenyzőnek elkészítenie.

(9)

A gyakorlati versenyeket a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól
és eljárási rendjéről szóló rendelet alapján kell lebonyolítani.

(10) A gyakorlati verseny helyét, a munkahelyet (tanműhely, gépterem,
kertészet stb.) a döntőt rendező intézmény igazgatója jelöli ki.
(11) A gyakorlati versenyt csak olyan munkahelyen lehet megszervezni,
amelyet a versenyt rendező iskola munkavédelmi felelőse az ellenőrző
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bejárás alapján készített jegyzőkönyvben munkavédelmi szempontból
balesetmentesnek és biztonságosnak minősített, különös tekintettel a
fogyatékosság jellegéből eredő speciális munkafeltételek biztosítására.
(12) A gyakorlati versenyt akkor lehet megkezdeni, ha a versenybizottság
elnöke

és

tagjai

is

meggyőződtek

a

gyakorlati

versenyfeladat

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi, továbbá a munkavédelmi,
tűzvédelmi, egészségvédelmi feltételek meglétéről. A versenyt a
versenybizottság elnöke indíthatja el a versenybizottság tagjai, a rendező
intézmény vezetője vagy megbízottja, a gyakorlati oktatásért felelős
vezetője vagy megbízottja, a munkavédelmi felelős és a felügyelők
jelenlétében, a munka- és balesetvédelmi oktatás után.
(13) A gyakorlati versenyt nem lehet megkezdeni, ha a versenyfeladat – az
ellenőrzést végzők (versenybizottság, munkavédelmi felelős stb.)
megállapítása szerint – csak baleseti kockázat árán lenne teljesíthető.
(14) 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.
(15) 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.
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(16) A tájékoztatásról és a jegyzőkönyv felvételéről a gyakorlati munkahely
vezetőjének kell gondoskodnia.
(17) A gyakorlati verseny teljes ideje alatt el kell látni a versenyzők
felügyeletét, amelynek megszervezése és folyamatos biztosítása a
gyakorlati munkahely vezetőjének a feladata.
(18) A

döntő

versenyek

előkészítését,

részszakképesítésenként/részszakmánként,
intézménnyel

együttműködve

a

a

szervezését

döntőt

versenyfelelősök

rendező
végzik.

A

versenyfelelősöket az NSZFH kéri fel.
(19) Ha a verseny szakmai versenyszabályzata másképpen nem rendelkezik,
a gyakorlati versenyfeladat végrehajtásához szükséges eszközöket a
döntőt rendező intézménynek kell biztosítania, és gondoskodnia kell a
verseny ideje alatt a gépek, berendezések meghibásodása esetén a
javításról vagy a cseréről.

2.3.4. A szóbeli verseny
(1)

Az

érintett

részszakképesítések/részszakmák

versenyrészen

a

versenybizottság

a

esetében

központi

a

szóbeli

követelmények

figyelembevételével tesz javaslatot a tételekre.
(2)

A szóbeli verseny addig nem kezdhető el, amíg versenyen a
versenybizottság

tagjai valamennyien

nincsenek

jelen.

Fel kell

függeszteni a szóbeli vizsgát addig, ameddig valamennyi bizottsági tag
jelenléte nem biztosított.
(3)

A szóbeli verseny – beleértve a tételhúzást is – nyolc óra előtt nem
kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
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(4)

Minden versenyzőnek a szakmai követelményben meghatározott
gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő
alatt a versenyző jegyzetet készíthet, de gondolatait önállóan, szabad
előadásban kell elmondania.

(5)

A versenyzők a felkészülés során egymással nem beszélgethetnek,
egymást nem segíthetik.

(6)

A tételben szereplő kérdések kifejtésének sorrendjét a versenyző
határozza meg.

(7)

A versenyző önállóan felel, versenyzőt nem szabad a tétel kifejtésében
megzavarni.

(8)

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.

(9)

Ha a versenyző befejezte a tétel kifejtését, a versenybizottság elnöke,
tagjai és a kérdező rá kell, hogy vezessék az általuk javasolt pontszámot
az értékelő lapra.

(10) 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 a
versenybizottság

az

elért

eredményt

megsemmisítheti.

A

figyelmeztetést a verseny jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
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2.3.5. A „Mestermunka”
A tanulók a gyakorlati versenyfeladaton felül

egy külön munkadarabot is

elkészítenek. A mestermunka elkészítésének célja, hogy tükrözze a versenyzők
önálló munkaszervezését, kreativitását.
A mestermunka feladat leírását a versenyszabályzat szakmai része tartalmazza.
A gyakorlati versenyrész értékelése során, az eredmény, a %-os teljesítmény alapján
kiadható vizsgarész alóli mentesítésbe a mestermunka minősítése nem számít bele.
A

végeredmény

megállapításakor

azonban

a

mestermunka

értékelését

a

versenybizottságok figyelembe veszik, ezáltal a helyezéseket befolyásolhatja.

2.3.6. A versenyzők teljesítményének értékelése
(11) A

verseny

részeinek

értékelésére

vonatkozóan

a

szakmai

versenyszabályzat tartalmaz információt.
(12) A versenybizottság az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli teljesítmények
pontszámának százalékos meghatározása alapján állapítja meg a
helyezést. Azonos pontszám, illetve százalékos eredmény esetén a
versenybizottság a gyakorlati versenyrész eredménye, illetve a
„mestermunka” minősítése alapján dönti el a helyezéseket, kivéve, ha a
Versenyszabályzat szakmai része erről másképpen rendelkezik.
(13) A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény
végrehajtásáról 264. § (2) bekezdése szerint: „mentesül a szakmai
vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki
országos szakmai tanulmányi versenyen… a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott követelményt teljesítette és a
versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet
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elérte. Az e bekezdésben meghatározott felmentés esetén a szakmai
vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül.”
Ennek

alapján

az

versenyfelhívásban

a

tanuló,

aki

meghirdetett

a

verseny

döntőjében

a

-

részszakképesítés/részszakma

SZVK/KKK alapján előírt - vizsgafeladatok bármelyikét legalább 71 %ban teljesítette, mentesül az adott szakmai vizsgafeladat letétele alól,
valamint eredményét jelesnek (5) kell tekinteni.
(14) A versenyző eredményéről a Versenybizottság igazolást ad ki,
amelynek figyelembevételével a szakmai vizsgán, a vizsgabizottság
állapítja meg a vizsgázó tanuló beszámítható eredményét, és adja ki
számára a bizonyítványt.
(15) A döntő fordulóban részt vevő valamennyi versenyző emléklapot kap.
(16) A döntő forduló végeredménye alapján I–II–III. helyezést elért tanulók
oklevélben

és

jutalomban

részesülnek.

A

versenybizottság

a

lehetőségek szerint dönt az egyéb jutalmak elosztásáról.
(17) Az eredményhirdetésre – tervezetten - ünnepélyes keretek között kerül
sor.
2.4. A verseny fordulóinak dokumentumai
2.4.1. I. forduló
(1)Az

iskoláknak

az

I.

fordulóról

versenytárgyanként

készített

jegyzőkönyveket egy évig kell megőrizniük, utána selejtezhetők.
(2)Az

I.

forduló

eredményét

összesítő

jegyzőkönyvnek

versenytárgyanként tartalmaznia kell:
-

a versenytárgy megnevezését,

-

a verseny helyét és időpontját,
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-

a versenybizottság elnökének és tagjainak nevét,

-

a versenyzők az I. fordulóban elért összesített eredményét,
táblázatos formában,

-

az elnök értékelését,

-

a jegyzőkönyv az elnök aláírásával megtörtént hitelesítését.

2.4.1. II. forduló
(1) A központi szervezésű döntő fordulóban versenytárgyanként részletes
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) Az

II.

forduló

eredményét

összesítő

jegyzőkönyvnek

versenytárgyanként tartalmaznia kell:
-

a versenytárgy megnevezését,

-

a verseny helyét és időpontját,

-

a versenybizottság elnökének és tagjainak nevét,

-

a versenyzők a II. írásbeli, illetve gyakorlati, illetve szóbeli
fordulóban elért összesített eredményeit, táblázatos formában,

-

az elnök, illetve a versenybizottsági tagok értékelését,

-

a jegyzőkönyv az elnök aláírásával megtörtént hitelesítését.

(3) Versenytárgyanként

a

II.

forduló

összesített

jegyzőkönyveihez

mellékelni kell:
-

a versenybizottságok elnökei által hitelesített szóbeli tételsort,

-

a II. forduló szóbeli feleleteinek értékelő lapjait,

-

a versenyzők eredményéről kiadott igazolások másolatait,

-

az igazolások átvételéről szóló jegyzék eredeti példányát,

-

a tűz- és balesetvédelmi oktatáson való részvételt igazoló tanulói
jegyzéket.
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(4) A versenydokumentumok archiválása:
-

A

versenyek

digitalizálni

dokumentumainak

szükséges

a

fordulók

megőrzése
összesített,

érdekében
hitelesített

jegyzőkönyveit - I. írásbeli forduló, a II. forduló írásbeli, illetve
gyakorlati, illetve szóbeli döntő - versenytárgyanként, a kiállított
igazolásokat tanulónként, a fordulók jóváhagyott írásbeli, illetve
gyakorlati feladatsorait és javítási-értékelési útmutatóit, a szóbeli
versenyrész

jóváhagyott

tételsorait

és

megoldásait

versenytárgyanként.
-

A versenydokumentumok megőrzési ideje 15 év, de a döntőben
elért eredményről kiállított igazolások nem selejtezhetők.

2.5. Záró rendelkezések
• A Versenyszabályzatban nem szabályozott esetekben a 12/2020. (II. 7. )
számú, A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
• A versenyek indításakor és a versenyek folyamán adódó rendkívüli
helyzetben az NSZFH elnökének - akadályoztatása esetén megbízottjának van intézkedési joga, aki írásban (e-mailen) is megküldi döntését a forduló
megrendezésében közreműködő intézmény vezetőjének. Ebben az esetben
az iskola igazgatójának az intézkedésről jegyzőkönyvet kell készítenie,
aláírásával hitelesítenie kell azt, és az elkészült jegyzőkönyvet az NSZFH
számára haladéktalanul el kell juttatnia.
• 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 versenyzőig egy kísérő költségeit fedezi az NSZFH akkor is, ha
több szakképesítésben jutottak be tanulói.
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Adatkezelés:
•

Az adatkezelés célja: a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, valamint a
Szakmai

Tantárgyi

Komplex

Verseny

megrendezése

során

a

versenyeredményekre vonatkozóan hiteles adatbázis kialakítása.
•

Az NSZFH a versenyen elért eredményekről történő tájékoztatás során –
a honlapján kizárólag a Tanulói nyilatkozat alapján - közzétett személyes
adatok esetében - az adatkezelés célja a nyilvánosság pontos informálása.

•

Az adatkezelés feltétele: Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az alábbiak szerint
rendelkezik:
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
„b) az a) pontban meghatározottak hiányában az, az adatkezelő
törvényben

meghatározott

feladatainak

ellátásához

feltétlenül

szükséges, és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten
hozzájárult”.
•

Az NSZFH - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerinti
- adatvédelmi szabályzata elérhető az NSZFH honlapján.
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3. SZAKMAI VERSENYSZABÁLYZAT

3.1 ASZTALOSIPARI SZERELŐ
A versenyfeladatokatat és a javítási-értékelési útmutatókat a - 12/2013 (III. 28.) NGM
rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és
vizsgakövetelmény, valamint a 4 0722 08 01 számú Asztalos szakma - Asztalosipari
szerelő részszakma képzési és kimeneti követelményének figyelembevételével – a
versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak meg
a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
A szakmai verseny igazodik a döntőbe jutott tanulók vizsgakövetelményéhez aszerint,
hogy szakmai vizsgájuk a korábbi SZVK vagy az új KKK szerint aktuális.
Ennek alapján a döntő verseny az alábbiak szerint alakul:

Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:
Első nap:
munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás,
gyakorlat helyszínének megtekintése,
Második nap:
gyakorlati / projekt versenytevékenység,
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mestermunka elkészítése,
Harmadik nap:
szóbeli versenytevékenység:
csak a 21 543 01 OKJ számú Asztalosipari szerelő
részszakképesítést tanulók számára.

GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amely alapján jól mérhető az általa
végzett munkafolyamat logikus felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult
ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a részszakképesítés/részszakma alap- és
speciális műveleteit és a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.

21 543 01 OKJ számú Asztalosipari szerelő

4 0722 08 01 Asztalos szakma
Asztalosipari szerelő részszakmája

A versenyfeladat megnevezése:

A versenyfeladat megnevezése:

Asztalosipari szerelési feladat
A versenyfeladat ismertetése

Asztalosipari szerelési feladat
A versenyfeladat ismertetése

Tömör fából és laminált forgácslapból készült Tömör fából és laminált forgácslapból készült
alapanyagok

kiválasztása,

alkatrészek alapanyagok

kiválasztása,

alkatrészek

elkészítése, összeállítása, asztalos szerkezet elkészítése, összeállítása, asztalos szerkezet
vasalatok, szerelvények felszerelése.

vasalatok, szerelvények felszerelése.

A versenytevékenység időtartama: 180 perc

A versenytevékenység időtartama: 180 perc

A versenyfeladat aránya: 70 %.

A versenyfeladat aránya: 100 %.

Pontszám: 70 pont

Pontszám: 100 pont

„MESTERMUNKA”
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A döntő versenyen részt vevő tanuló „mestermunkát” készít, amely két feladatból áll,
értékelése az SZVK és a KKK által előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.

Mesterfeladatok ismertetése
Asztalosipari szerelő mesterfeladatok:
1. Adott bútoripari és épületasztalosipari szerelési feladathoz szerelvények kiválasztása
2. Korszerű fiók szerelési feladat elvégzése. Hőszigetelt ablakvasalat összeállítása,
szerelése
A mestermunka elérhető pontszáma:

10 pont

A feladat elkészítésének időtartama:

30 perc.

A „mestermunka” eredménye csak a végső helyezést dönti el, a viszgarészek alóli
mentesítésbe nem számít bele.

Megjegyzés
A szükséges munkaruházatról a versenyzőnek, illetve a küldő iskolának kell gondoskodnia. 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.
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SZÓBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A szóbeli versenyrész csak a 21 543 01 OKJ számú Asztalosipari szerelő részszakképesítés
képzésben tanulók számára:
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

Felkészülési
idő (perc)

Válaszadási
idő (perc)

Pontszám

összeállított, a munkavédelmi és technológiai

15

15

30

ismeretek témakör tételsor kérdéseire
Összesen

15

15

30

A szóbeli feladatok
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján

A forduló értékelése
A szóbeli versenyen 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 versenyzők teljesítményének értékelése
A versenyzők helyezését a versenybizottság az elért eredmény, valamint a mestermunka
értéke alapján állapítja meg. Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos
teljesítmény és a mestermunka alapján kell eldönteni a sorrendet.
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3.2 CSALÁDELLÁTÓ
A versenyfeladatokat és a javítási-értékelési útmutatókat - a 56/2016. (VIII.19.) FM
rendelet által kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével - a
versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő komplex írásbeli feladatsort oldanak
meg a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
A döntő verseny az alábbiak szerint alakul:
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:
Első nap:
munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
gyakorlat helyszínének megtekintése
Második nap:
gyakorlati versenytevékenység
szóbeli versenytevékenység
Harmadik nap:
mestermunka elkészítése

GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amely alapján jól mérhető az általa
végzett munkafolyamat logikus felépítése, a munkavégzés tudatossága, a tanult
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ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a részszakképesítés alap- és speciális
műveleteit, valamint a kapcsolódó technológiákat tartalmazza.

21 814 01 OKJ Családellátó SZVK-2016
A versenyfeladat megnevezése:
Család- és háztartásellátás

A versenyfeladat ismertetése:
A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi
munkafeladatokat, elvégzi a bevásárlást, reggelit, főételt készít, megterít, majd leszedi az asztalt, rendet
rak a munkahelyén, elmosogat, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít,
egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Segédkezik a
gyermekek és betegek gondozásában, gyermekekkel foglalkozik, játszik, felolvas, verset, éneket tanít.
Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó
tevékenységek végzése.
A versenytevékenység időtartama: 120 perc
A versenyfeladat aránya: 70 %.
Pontszám: 70 pont

SZÓBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyfeladat megnevezése: Család- és háztartásellátás
A versenytevékenység időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10
perc)
A versenyfeladat aránya: 30%

A versenyfeladat ismertetése
A szóbeli feladatok

Felkészülési Válaszadási
idő (perc)
idő (perc)

Pont
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A

szóbeli

összeállított

versenytevékenység

központilag

versenykérdései

4.

Szakmai

szereplő

11033-12

követelmények

pontban

a

20

10

30

20

10

30

Család- és háztartásellátás modul témaköreit
tartalmazzák.
Összesen
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„MESTERMUNKA”
A döntő versenyen részt vevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az
SZVK által előírt tevékenységek értékelését nem befolyásolja.
A „mestermunka” eredménye csak végső helyezési sorrendbe számít, a viszgarészek
alóli mentesítésbe nem számít bele.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A mestermunkára adható pontszám :10 pont

Mestermunka ismertetése:
Gyermekekkel való foglalkozás keretében a hulladék újrahasznosításának szemléltetése
céljából, készítsen valamilyen praktikus háztartási eszközt műanyag palackból vagy
konzervdobozból (pl. toll- vagy virágtartót, madáretetőt stb.).
Törekedjen a praktikusságra és a kreativitásra.

A szükséges alapanyagok, eszközök (pl. üres műanyag palackok (1,5 vagy 2 literes),
konzervdobozok, színes papír, filctollak, ragasztó, festék, ecsetek, olló kreatív hobby
kellékanyagok)

a

verseny

helyszínén

rendelkezésre

állnak,

de

a

különleges

kiegészítőket, eszközöket a versenyző hozhatja magával.

A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenyzők helyezését a versenybizottság a gyakorlati és a szóbeli versenyrészen elért
eredmény, valamint a mestermunka értékelése alapján állapítja meg.
Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény és a mestermunka
alapján kell eldönteni a sorrendet.
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Megjegyzés
A döntőt a versenyző csak akkor kezdheti meg, ha rendelkezik érvényes egészségügyi könyvvel és
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő lelettel. A dokumentumokat a verseny megkezdése előtt be kell
mutatni a versenybizottságnak.
Szabályszerű öltözékről (köpeny, sapka stb.) a versenyző, illetve a küldő iskola kell, hogy
gondoskodjék.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka- és
balesetvédelmi szabályok betartását.

3.3 ÉLELMISZER-ELADÓ
A versenyfeladatokat és a javítási értékelési útmutatókat - a 29/2016. (VIII. 26.) NGM
rendelettel

kiadott

szakmai

és

vizsgakövetelmény

figyelembevételével

-

a

versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak
meg a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
A döntő verseny az alábbiak szerint alakul:
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:
Első nap:
munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
gyakorlat helyszínének megtekintése
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Második nap:
gyakorlati versenytevékenység
szóbeli versenytevékenység
Harmadik nap:
mestermunka elkészítése

GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amely alapján jól mérhető a
munkafolyamat során v égzett tev ék eny sége logikus felépítése, a munkavégzés
tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása.
A versenyfeladat a részszakképesítés alap- és speciális műveleteit és a kapcsolódó
technológiákat tartalmazza.
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A versenyfeladat ismertetése:
31 341 05 OKJ számú
Élelmiszer- , vegyi áru eladó
A)
Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban

Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört
feldolgozó feladatleírás szerint, a versenyző által húzott tétel alapján áruforgalmi
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
A versenytevékenység időtartama: 20 perc
A versenyfeladat aránya: 30 %.
Pontszám: 50 pont

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.
A versenytevékenység időtartama: 20 perc
A versenyfeladat aránya: 30 %.
Pontszám: 50 pont
A teljes versenytevékenység időtartama: 20 perc
A versenyfeladat aránya: 30 %
Pontszám: 100 pont
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Megjegyzés
A döntőt a versenyző csak akkor kezdheti meg, ha rendelkezik 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 versenyzőnek, illetve a küldő iskolának kell
gondoskodnia..
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka- és
balesetvédelmi szabályok betartását.

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, válaszadási idő 10
perc)
A versenyfeladat aránya:

40 %

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

A szóbeli feladatok

Felkészülési
idő (perc)

Válaszadási
idő (perc)

Pont
szám
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-Az élelmiszer termékek választékáról a vevő
tájékoztatása, az élelmiszer termékek
felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás
-A vegyiáru termékek választékáról a vevő

15

10

100

15

10

100

tájékoztatása, a vegyiáru termékek 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.

“MESTERMUNKA”
A döntő versenyen részt vevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az
SZVK által előírt tevékenységek értékelését nem befolyásolja.
A „mestermunka” eredménye csak végső helyezési sorrendbe számít, a viszgarészek
alóli mentesítésbe nem számít bele.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A mestermunkára adható pontszám :10 pont.

Mestermunka ismertetése:
A versenyző valamelyik tavaszi ünnepi témakörhöz (pl. nőnap; március 15.; húsvét;
május 1. - majális; anyák napja); kapcsolódóan, tetszés szerint választhatóan készít
díszcsomagot vagy ajándékkosarat a helyszínen megtalálható árukból. A díszcsomag,
illetve az ajándékkosár készítéséhez szükséges alapkellékeket, valamint a dekorációhoz
szükséges különleges kellékeket, eszközöket a versenyző hozhatja magával.
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Kiegészítő feladat: a versenyző írásban, néhány mondatban fogalmazza meg a
díszcsomag illetve az ajándékkosár jellemzőit.
A díszcsomagban illetve az ajándékkosárban elhelyezhető áruk értékéről a verseny előtt
ad tájékoztatást a versenybizottság.
A mestermunka értékelése a bemutató szóbeli vagy írásbeli ismertetése alapján történik.

A „mestermunka” eredménye csak a végső helyezési sorrendbe számít, a viszgarészek
alóli mentesítést nem befolyásolja.
A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenyzők helyezését a versenybizottság a gyakorlati és a szóbeli versenyrészen elért
eredmény, valamint a mestermunka értékelése alapján állapítja meg.
Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény és a mestermunka
alapján kell eldönteni a sorrendet.

3.4 KERTI MUNKÁS
A versenyfeladatokat és a javítási-értékelési útmutatókat - a 56/2016 (VIII.19.) FM által
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével, valamint a 4
0812 17 05 számú Kertész szakma Kerti munkás részszakma képzési és kimeneti
követelményének figyelembevételével - a versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak meg
a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.
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DÖNTŐ
A szakmai verseny igazodik a döntőbe jutott tanulók vizsgakövetelményéhez aszerint,
hogy szakmai vizsgájuk a korábbi SZVK vagy az új KKK szerint aktuális.
Ennek alapján a döntő verseny az alábbiak szerint alakul:

Első nap:
munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
gyakorlat helyszínének megtekintése
Második nap:
központi írásbeli vizsgatevékenység (csak a 21 622 01 OKJ számú Kerti
munkás részszakképesítést tanulók számára )
gyakorlati versenytevékenység
Harmadik nap:
mestermunka elkészítése

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.
Az

írásbeli verseny

megszervezésénél az elődöntőben alkalmazott

szabályok

érvényesek.

Írásbeli versenyfeladat

Időtartam
(perc)

Pontszám
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A kertészeti alapismeretek, illetve a kertészeti munkavállalói
ismeretek témaköreiből kerülnek ki

30

50

kiösszeállított feladatlap kitöltése.

GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amely alapján jól mérhető a
munkafolyamat során v égzett tev ék eny sége logikus felépítése, a munkavégzés
tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása.
A versenyfeladat a részszakképesítés/részszakma 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 %

A versenyfeladat ismertetése:
21 622 01 OKJ számú

4 0812 17 05 Kertész szakma Kerti munkás

Kerti munkás

részszakmája

1. Gyümölcstermő növények, növényi

részek, szőlő növényi részek,
zöldségnövények, növényi részek,
magok, palánták felismerése (30 db)
: (30 perc)

2. Kertészeti feladat végrehajtása (pl.

talaj-előkészítés, magvetés, ültetés,
ültető gödör kiásása, ápolási munkák,
betakarítás) : (30 perc)

A) versenyrész: A gyakorlat helyszínén
végzett gyakorlati versenymunka., mely két
egymástól elkülönülő részből áll: egy
kertészeti termesztés és egy növényismereti
felismerés feladatból.
A1: Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talajelőkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör
kiásása,
ápolási
munkák,gépüzemeltetési/karbantartási
feladatok,betakarítás)
A2:
A
központilag
meghatározott
növénylistában szereplő 30 db növény és
növényi rész felismerése és írásban történő
megnevezése
magyar
nyelven.
(Gyümölcstermő növények, növényi részek,
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szőlő növényi részek, zöldségnövények,
növényi részek, magok,palánták).
A feladathoz élő növényanyag használható.
B) versenyrész: A versenyrész során a
versenybizottság, az A) versenyrészben
meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos
szakmai beszélgetést folytat a versenyzővel,
kérdéseket tesz fel neki, amelyek érintik a
termesztéstechnológia,
a
használatos
munkaeszközök,
gépek,
termelési
eredmények,
az
előállított
termékek
felhasználásának, értékesítésének, a munka
egészségügyi,
környezetvédelmi
és
biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.
A versenytevékenység időtartama: 70 perc

A1: 30 perc 70%
A2: 30 perc 20%
B: 10 perc 10%
Pontszám: 150 pont
Pontszám: 100 pont

A versenyrész össz. ideje: 60 perc

A1: 100 pont
A2: 30 pont
B: 20 pont
A versenyrész össz. ideje: 70 perc

A versenyfeladat aránya: 70 %.

A versenyfeladat aránya: 100 %.

Megjegyzés
A szükséges munkaruházatról a versenyzőnek, illetve a küldő iskolának kell gondoskodnia.. 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 mestermunkára adható pontszám :10 pont

A döntő versenyen részt vevő tanuló „mestermunkát” készít, amely két feladatból áll,
értékelése az SZVK és a KKK által előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
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Mestermunka ismertetése:
Koktélparadicsom ültetése (3-4 db) balkonládába.
Rendelkezésre álló anyagok, eszközök: termesztőedény, földkeverék, rosta, műtrágya
(granulátum), 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-értékelési útmutatónak, illetve a gyakorlati feladatokhoz készített értékelő
lapnak megfelelően értékeli a kerti munkás részszakképesítés/részszakma vizsgarészei
alapján. A versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli és gyakorlati
versenyrészeken elért pontszámok összesítésével, valamint a mestermunka eredménye
figyelembevételével

állapítja

meg.

Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért

százalékos teljesítmény és a mestermunka alapján kell eldönteni a sorrendet.

3.5 KONYHAI KISEGÍTŐ
A versenyfeladatokat és a javítási-értékelési útmutatókat - a 25/2017. (VIII.31.) NGM
rendelet által kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével – a
versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak
meg a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
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A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő eredményébe nem számít bele,
csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
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
Második nap:
-gyakorlati versenytevékenység
-szóbeli versenytevékenység
Harmadik nap:
-mestermunka elkészítése.

GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyző olyan feladatot készít önállóan, amely alapján jól mérhető a
munkafolyamatban v égzett

t evékeny ség

logikus felépítése, a munkavégzés

tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása.
A versenyfeladat a részszakképesítés alap- és speciális műveleteit és a kapcsolódó
technológiákat tartalmazza.

A versenyfeladat megnevezése: Ételkészítés alapjai
A versenytevékenység időtartama: 120 perc
A versenyfeladat aránya: 70%
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A versenyfeladat ismertetése:
A gyakorlati feladatok

Időtartam
(perc)

Pontszá
m

120

100

A kihúzott tétele alapján a versenyző munkatervet állít össze.
A vételezési jegy alapján ételcsoportokból kétféle étel elkészítése
és tálalása minimum három adagban, az alábbiak szerint: leves
betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű
tésztaétel.

Megjegyzés
A döntőt a versenyző csak akkor kezdheti meg, ha rendelkezik érvényes egészségügyi könyvvel és
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő lelettel. A dokumentumokat a verseny megkezdése előtt be kell
mutatni a versenybizottságnak.
Szabályszerű öltözékről (köpeny, sapka stb.) a versenyzőnek, illetve a küldő iskolának kell
gondoskodnia.
A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt a munka- és
balesetvédelmi szabályok betartását.

SZÓBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyfeladat megnevezése: Ételkészítés 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 ismeretek és

Felkészülési
idő (perc)

Válaszadási
idő (perc)

Pont

15

15

100
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konkrét ételcsoporthoz tartozó ételek készítésének
ismertetése
Összesen

15

15

100

„MESTERMUNKA”
A döntőben részt vevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az SZVK által
előírt tevékenységek értékelését nem befolyásolja.
A „mestermunka” eredménye csak végső helyezési sorrendbe számít, a viszgarészek
alóli mentesítésbe nem számít bele.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A mestermunkára adható pontszám :10 pont

Mestermunka ismertetése:
Háromféle különböző burgonyaköret készítése, majd kitálalása. A mestermunkában
jelenjen meg a tökéletes darabolás és a szabályos hőkezelés. A tálalt köretek
változatosak és ízlésesek legyenek. A megoldáshoz használhatók otthonról hozott saját
eszközök is.

A versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét a gyakorlati feladathoz kiadott javításiértékelési útmutatónak,

illetve a szóbeli feladathoz

készített értékelő

lapnak

megfelelően értékeli a konyhai kisegítő részszakképesítés vizsgarészei alapján.
A versenyzők helyezését a versenybizottság az írásbeli és gyakorlati versenyrészeken
elért

pontszámok

figyelembevételével

összesítésével,
állapítja

meg.

valamint

a

mestermunka

eredménye

Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért

százalékos teljesítmény és a mestermunka alapján kell eldönteni a sorrendet.
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3.6 LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ
A versenyfeladatok összeállítását és a verseny értékelését - a 25/2017. (VIII.31.) NGM
rendelet által kiadott szakmai és vizsgakövetelmény valamint a 4 0723 16 03 számú
Divatszabó

szakma

–

Lakástextil-készítő

részszakma

képzési

és

kimeneti

követelményének figyelembevételével – a versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak meg
a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
A szakmai verseny központi írásbeli és gyakorlati feladatok teljesítéséből áll.
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:

Első nap:
-munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
-gyakorlat helyszínének megtekintése
Második nap:
-központi írásbeli versenytevékenység
csak a 21 542 02 OKJ számú Lakástextil-készítő
részszakképesítést tanulók számára
-gyakorlati/projekt versenytevékenység
Harmadik nap:
-mestermunka elkészítése.
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KÖZPONTI ÍRÁSBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
Csak a 21 542 02 OKJ számú Lakástextil-készítő részszakképesítést tanulók
számára.

A versenyfeladat megnevezése: Ruhaipari alapanyagok és gyártmánytervezés
A versenytevékenység időtartama: 60 perc
A versenyfeladat aránya: 30%
A versenyfeladat ismertetése:
Az írásbeli versenyrész a központi feladatlap megoldásából áll.
Az írásbeli verseny megszervezésénél az elődöntőben alkalmazott

szabályok

érvényesek.
Írásbeli versenyfeladat

Textil-, és ruházati
felhasználási területe

alapanyagok

fajtái,

Időtartam
(perc)

Pont

60

30

tulajdonságai,

Ruházati alap- és kellékanyagok feldolgozhatósága

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 nem programozható számológépet, ceruzát, tollat,
vonalzót és körzőt használhatnak.
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GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
Portfólió bemutatása:
Csak 4 0723 16 03 számú Divatszabó szakma – Lakástextil-készítő részszakmát
tanulók számára.

Gyakorlati versenytevékenység:
A versenyző olyan terméket készít önállóan, amely alapján jól mérhető a
munkafolyamat során végzett tevékenységek logikus felépítése, a munkavégzés
tudatossága,

a

tanult

részszakképesítés/részszakma

ismeretek
alap-

és

alkalmazása.
speciális

A

versenyfeladat

műveleteit

és

a

a

kapcsolódó

technológiákat tartalmazza.
21 542 02 OKJ számú Lakástextil-készítő

4 0723 16 03 számú Divatszabó szakma –
Lakástextil-készítő részszakmája
Portfólió bemutatása:
A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről,
munkáiból
gyakorlati

összeállított,
oktató

vagy

a

mentoráló

szaktanár

által

hitelesített dokumentum, melyet a versenyre
magával

hoz

és

a

versenybizottságnak

bemutat.
Portfólió tartalma: a gyakorlati képzőhelyen
készített 1 db ágynemű lakástextil-termék
műszaki dokumentációjának bemutatása a
gyakorlati képzőhelyen vezetett munkanapló
alapján.
A versenyrész időtartama: 10 perc
A versenyrész aránya: 20 %.
Elérhető pontszám: 30 pont
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A versenyfeladat megnevezése:

A versenyfeladat megnevezése:

Lakástextil termék készítése

Lakástextil termék készítése A

A versenytevékenység időtartama: 90 perc

versenytevékenység időtartama: 90 perc

A versenyfeladat aránya: 70 %.

A versenyfeladat aránya: 80 %.

Elérhető pontszám: 100 pont

Elérhető pontszám: 100 pont

A versenyfeladat ismertetése minden versenyző számára:

Lakástextil termék készítés szabott és előkészített alkatrészekből műszaki dokumentáció
és mintadarab alapján a munkabiztonsági előírások betartásával konyhai kötényt készít.

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.

„MESTERMUNKA”
A döntő versenyen részt vevő tanuló „mestermunkát” készít, amely két feladatból áll,
értékelése az SZVK és a KKK által előírt tevékenységek értékelésébe nem számít bele.
A mestermunka elkészítésének időtartama: 60 perc
A mestermunkára adható pontszám: 10 pont
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Mestermunka ismertetése:
Bélelt textil szájmaszk készítése előre kiszabott alkatrészekből.
A versenyzők a feladatot mintadarab és műveleti sorrend alapján készítik el.
Szükséges anyagok:
-

a szájmaszk külső-belső lapja kiszabva

-

gumi

-

varrócérna

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 Lakástextil-készítő
részszakképesítés/részszakma 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 és a mestermunka
alapján kell eldönteni a sorrendet.
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3.7 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ
A versenyfeladatokat és a javítási-értékelési útmutatókat – a 29/2016. (VIII. 26.) NGM
által rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével – a
versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak meg
a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
A döntő verseny az alábbiak szerint alakul:
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:

Első nap:
-munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
-gyakorlat helyszínének megtekintése
Második nap:
-írásbeli versenytevékenység
-mestermunka elkészítése
Harmadik nap:
szóbeli versenytevékenység.

ÍRÁSBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
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A versenyzőnek olyan feladatot k e l l önállóan elkészítenie, amely alapján jól mérhető
a munkafolyamat során végzett tevékenysége logikus felépítése, a munkavégzés
tudatossága, a tanult ismeretek alkalmazása. A versenyfeladat a részszakképesítés
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%
-

Az írásbeli versenyrész a központi feladatlap megoldásából áll.

31 346 02 OKJ számú Számítógépes adatrögzítő
A versenyfeladat megnevezése:
Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése

A versenyfeladat ismertetése:
A vizsgázó egy kb. 1500 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 vizsgázó 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 versenytevékenység időtartama: 150 perc
A versenyfeladat aránya: 70 %.
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Elérhető pontszám: 100 pont

Megjegyzés
A versenyzőtől meg kell követelni a verseny teljes időtartama alatt a munka- és
balesetvédelmi szabályok betartását.

“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
A mestermunkára adható pontszám :10 pont

Mestermunka ismertetése:
Írásbeli dokumentum (levél, meghívó, programterv, névjegy, stb.) készítése, igényes
megszerkesztése, tartalmi és formai utasítások alapján, irodai eszközök (nyomtató,
lyukasztó, vágó-, lamináló-, spirálozógép stb.) felhasználásával. A feladat elkészítéséhez
szükséges adatok, képek, ábrák gyűjtéséhez internet használható.
A „mestermunka” eredménye csak végső helyezési sorrendbe számít, a viszgarészek
alóli mentesítést nem befolyásolja.
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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 központilag összeállított kérdések az üzleti kommunikáció és protokoll témaköreit
tartalmazzák.
A szóbeli feladatok
A szóbeli versenytevékenység központilag
összeállított versenykérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai
követelménymodulok közül a 12084-16 Üzleti
kommunikáció és protokoll modul témaköreit
tartalmazzák.
Összesen

Felkészülési
idő (perc)

Válaszadási
idő (perc)

Pont

15

15

50

15

15

50

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 versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét az írásbeli feladathoz kiadott javítási59

értékelési útmutatónak, illetve a szóbeli feladatokhoz készített értékelő lapnak
megfelelően értékeli a számítógépes adatrögzítő részszakképesítés 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.

3.8 PARKGONDOZÓ
A versenyfeladatokat és a javítási-értékelési útmutatókat - a 56/2016. (VIII. 19.) FM által
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény valamint a 5 0812 17 06 számú
Kertésztechnikus

szakma

–

Parkgondozó

részszakma

képzési

és

kimeneti

követelményének figyelembevételével – a versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntőben a szakmai tananyagot felölelő központi írásbeli feladatsort oldanak
meg a versenyzők, amely a képzési idő teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 90 perc
A versenyző elődöntőben elért teljesítménye a döntő végeredményébe nem számít
bele, csak a döntőbe jutást szolgálja.

DÖNTŐ
A szakmai verseny igazodik a döntőbe jutott tanulók vizsgakövetelményéhez aszerint,
hogy szakmai vizsgájuk az SZVK vagy a KKK szerint aktuális.
Ennek alapján a döntő verseny az alábbiak szerint alakul:
Ha a versenybizottság másként nem rendelkezik, a döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:
Első nap:
-munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
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-gyakorlat helyszínének megtekintése
Második nap:
-központi írásbeli versenytevékenység
csak a 21 622 02 OKJ számú Parkgondozó
részszakképesítést tanulók számára
-gyakorlati versenytevékenység
-mestermunka elkészítése
Harmadik nap:
szóbeli versenytevékenység.
csak a 21 622 02 OKJ számú Parkgondozó
részszakképesítést tanulók számára

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
Csak a 21 622 02 OKJ számú Parkgondozó részszakképesítést tanulók számára.

A versenyfeladat megnevezése: Kertészeti és munkavállalói ismeretek
A versenytevékenység időtartama:
A versenyfeladat aránya:

30 perc

20 %

A versenyfeladat ismertetése:
Az írásbeli versenyrész a központi feladatlap megoldásából áll.
Az írásbeli verseny megszervezésénél az elődöntőben alkalmazott szabályok
érvényesek.

Írásbeli versenyfeladat

Időtartam
(perc)

Pontszám

61

A kertészeti termesztés alapismereteinek, illetve a
30

munkavállaló számára elengedhetetlen tudnivalók

30

témaköreiből összeállított feladatlapkitöltése

GYAKORLATI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyzőnek olyan feladatot k e l l önállóan elkészítenie amely alapján jól mérhető a
munkafolyamat során v égzett tev ék eny sége logikus felépítése, a munkavégzés
tudatossága,

a

tanult

ismeretek

részszakképesítés/részszakma

alap-

és

alkalmazása.
speciális

A

műveleteit

versenyfeladat
és

a

a

kapcsolódó

technológiákat tartalmazza.

21 622 02 OKJ számú Parkgondozó

5 0812 17 06 Kertésztechnikus szakma –
Parkgondozó részszakmája

A versenyfeladat megnevezése:

A versenyfeladat megnevezése:

Növényismeret, kertfenntartás

Parkfenntartás projektfeladat

Dísz- és gyomnövények felismerése (20 db), és

A) versenyrész: A versenytevékenység két

írásban történő megnevezésük a növények

egymástól elkülönülő részből áll: egy

hivatalos magyar nevével (20 perc).

parkfenntartási vagy gépkezelői feladatból és

Elérhető pontszám: 20 pont

egy növényfelismerési feladatból.

Zöldfelületi egység adott technológia szerinti
fenntartása, az alkalmazott gépek

A1: Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási

működtetése és karbantartása (60 perc).

munkáinak elvégzése, vagy egy kerti kisgép

Elérhető pontszám: 80 pont

működésének és karbantartásának
bemutatása. (60 perc)
Elérhető pontszám: 80 pont
A versenyrész aránya: 70 %.
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A teljes versenytevékenység időtartama: 80

A2: A központilag meghatározott

perc

növénylistában szereplő 50 db növény és

Elérhető össz pontszám: 100 pont

növényi rész felismerése és írásban történő

A versenyfeladat aránya: 70 %.

megnevezése magyar névvel.
A növényismereti feladat összeállításánál
csak élő növények, illetve növényi részek
használhatók. A 50 db felismerendő növény
illetve növényi rész az alábbi megoszlásban
kell, hogy szerepeljen:
● 10 db egy és/vagy kétnyári dísznövény
● 15 db évelő dísznövény
● 15 db lombhullató fa illetve cserje,
kúszócserje
● 5 db örökzöld fa illetve cserje
● 2 db dézsás és/vagy cserepes levél és/vagy
virágos dísznövény
● 3 db gyomnövény
(50 perc)
Elérhető pontszám: 50 pont
A versenyrész aránya: 20 %.

B) versenyrész: A versenyrész során a
vizsgabizottság az A) versenyrészben
meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos
szakmai beszélgetést folytat a versenyzővel,
kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a
termesztéstechnológia, a használatos
munkaeszközök, gépek, termelési eredmények,
az előállított termékek felhasználásának,
értékesítésének, a munka egészségügyi,
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környezetvédelmi és biztonságtechnikai
feltételeinek kérdéskörét.
(10 perc)
Elérhető pontszám: 20 pont
A versenyrész aránya: 10 %.

A teljes versenytevékenység össz időtartama:
160 perc
Elérhető össz pontszám: 150 pont
A versenyfeladat aránya: 100 %.

Megjegyzés
A szükséges munkaruházatról

a versenyzőnek, illetve a küldő iskolának szükséges

gondoskodnia.. 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 mestermunkára adható pontszám :10 pont

A döntő versenyen résztvevő tanuló „mestermunkát” készít, melynek értékelése az
SZVK és a KKK által előírt tevékenységek értékelését nem befolyásolja.
Mestermunka ismertetése:
Készítsen növény összeültetést függőcserépbe.
1.) Készítsen földkeveréket.
2.) Töltse meg a cserepet drén réteggel, földkeverékkel.
3.) Végezze el az ültetést.
4.) Öntözze meg.
5.) Rendezze el a munkaterületet.
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Eszköz és anyagszükséglet /fő:
•

1db 20cm átmérőjű műanyag függőcserép

•

palántaföld

•

tőzeg

•

zúzottkő, sóder, kavics

•

ültető lapát

•

vödör

•

öntözőkanna
➢ jeltábla a versenyző számával
➢ seprű, szivacs vagy rongy a takarításhoz

Választható dísznövények:
Álló növények pl.:
•

petúnia

•

lobélia

•

kisvirágú bársonyvirág

•

hamvaska

•

álló muskátli

Ampolna növények pl.:
•

futó muskátli

•

borostyán

•

pletyka

•

márványos szobafutóka

Az értékelés szempontjai:
-

drén réteg, földkeverék megfelelő aránya

-

szakszerű palántakivétel

-

növényanyag kiválasztás

-

ültetési mélység

-

növényanyag elrendezése

-

színösszeállítás

-

méretarány

-

gyommentesség

-

öntözés

-

tisztaság.

Pontegyenlőség esetén, a gyakorlaton elért százalékos teljesítmény és a mestermunka
alapján kell eldönteni a sorrendet.
A „mestermunka” eredménye csak végső helyezési sorrendbe számít, a viszgarészek
alóli mentesítésbe nem számít bele.
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Csak a 21 622 02 OKJ számú Parkgondozó részszakképesítést tanulók számára.
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)

Elérhető pontszám:

20 pont

A versenyfeladat aránya:

10 %

A versenyfeladat ismertetése:
A szóbeli feladatok

Felkészülési
idő (perc)

Válaszadási
idő (perc)

Pontszám

10

10

20

10

10

20

Válaszadás a versenykövetelmények 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 versenyzők teljesítményének értékelése
A versenybizottság a versenyzők teljesítményét az írásbeli feladatokhoz kiadott javítási
útmutató, illetve a gyakorlati, szóbeli feladatokhoz készített értékelő lapnak
megfelelően értékel. 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 és a mestermunka alapján kell eldönteni a sorrendet.
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4. SZAKMAI TANTÁRGYI KOMPLEX VERSENY

4.1 HÁZTARTÁSTAN
Jóváhagyási szám: 18246-7/2009. (10.16.)
A résztvevők: a készségfejlesztő iskolák végzős évfolyamaira járó tanulók.
A versenyfeladatokat a Háztartástan szakmai program követelményei alapján a
versenybizottság állítja össze.

ELŐDÖNTŐ
Az elődöntő versenyre a szaktanárok javaslata alapján tetszőleges számú versenyzőt
lehet nevezni. Az elődöntő akkor szervezhető meg, ha a benevezett iskolák száma eléri a
hármat, illetve a benevezett tanulók létszáma a 10 főt.
Nem nevezhető az a tanuló, aki korábban Háztartástan versenyen indult és továbbra is
az iskola tanulója maradt.
Az elődöntőben központi írásbeli feladat megoldására kerül sor, amely a képzési idő
teljes tananyagát tartalmazza.
Időtartama: 60 perc
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A versenyzők elődöntőben elért eredménye (pontszáma) a döntő eredményébe teljes
mértékben beszámít.
Központi írásbeli feladat

Időtartam
(perc)

Pontszám

60

100

60

100

1. Konyhatechnika (alapanyagok kiválasztása)
2. Ruhagondozási ismeretek (mosás, vasalás, varrás)
3. Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás
4. Növénytani ismeretek, tevékenységek (növényültetés,
növényápolás, kerti munkálatok, eszközök válogatása)
5. Ház, lakás ápolása, gondozása
6. Balesetvédelem, eszközök biztonságos használata
Összesen

Megjegyzés
A komplex feladatsor elsősorban teszt-jellegű. A feladatok ábrák, piktogramok, grafikusan
megjelenített tevékenységek értelmezéséből, kiválasztásából, csoportosításából állnak.
A szöveges feladatok rövidek, egyszerűek, könnyen értelmezhetők.
A versenyzők az írásbeli feladatokhoz szükséges író- és rajzeszközöket használhatnak.
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 döntőt az alábbi ütemezés
szerint rendezik meg:

Első nap:
-munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás
-gyakorlat helyszínének megtekintése
Második nap:
-gyakorlati versenytevékenység
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Harmadik nap:
-szóbeli versenytevékenység.

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 versenyző a háztartástanhoz társítható különböző területeken mutatja be tudását,
felkészültségét, képességeihez mérten önállóságát.
A gyakorlati feladatok témakörei lehetőséget biztosítanak a tanulók számára, hogy a
meglévő tudásukról, gyakorlati alapképességeikről számot adjanak. A gyakorlati
versenyfeladatok teljesítésének értéke áttekintést ad arról is, hogy mennyire volt sikeres
a speciális képzésben alkalmazott, kulcskompetenciák fejlesztése.

Gyakorlati feladatok témakörei

Időtartam
(perc)
45

Pontszám

•

1. Konyhatechnika:

•

- egyszerű hideg vagy meleg étel elkészítése,

•

- mosogatás,

10

20

•

- konyhatakarítás

10

20

•

2, Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás

•

3. Ház, lakás gondozása

20

40

200
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•

4. Ruhagondozási ismeretek:

•

- 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
A szükséges munkaruházatról (köpeny, kötény, fejkendő vagy sapka) a küldő intézménynek kell
gondoskodnia. A versenyzőtől meg kell követelni a gyakorlati verseny teljes időtartama alatt
a munka-és balesetvédelmi szabályok betartását.

SZÓBELI VERSENYTEVÉKENYSÉG
A versenyfeladat megnevezése: Háztartástan
A versenytevékenység időtartama: 25 perc
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A versenyfeladat ismertetése:
A szóbeli kérdések szorosan kapcsolódnak az elvégzett gyakorlati feladatokhoz,
melyekre 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.

A szóbeli verseny témakörei
•

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

•

2. Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás

•

3. Ruhagondozási ismeretek: varrás, mosás, vasalás

•

4.Növénytani ismeretek: növényápolás, kerti munkák,
növényismeret

•

5. Ház, lakás gondozása, ápolása
Összesen

Időtartam
(perc)

Pontszám

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

25

50

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.
A versenyzők összesített eredményét az alábbi pontrendszer alapján kell kialakítani:
A döntő részei

Pontszám

Hozott pont (elődöntő eredménye)

100

Gyakorlat

300

Szóbeli

50

Összesen

450
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