
 

    

WORLDSKILLS SHANGHAI 2022 
 VERSENYFELHÍVÁS  

 

A WorldSkills Hungary program egy különleges lehetőséget biztosít minden elszánt 
fiatal számára, aki szeretne a szakmája legjobbja lenni. A válogatóversenyek kihívásai, 
az intenzív szakmai felkészülés, valamint a világverseny élménye nem csak a szakmai 
életben nyújtanak kivételes előnyöket. A világszínvonalú szakmai tudás megszerzése 
és a gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása csak egy része annak, amit a program 
nyújtani tud. A felkészülés során fejlődik a versenyzők kitartása, munkabírása, a 
workshopoknak köszönhetően pedig a mentális felkészültségük és stabilitásuk is 
fokozódik. Mindemellett egy összetartó csapat is kovácsolódik, amelynek tagjai a 
verseny végeztével is számíthatnak egymásra.  

A WorldSkills Hungary program értéket teremt. A szakmád a szenvedélyed? Akkor 
gyere és legyél része Te is az utazásnak, ami nem csak a dobogóig repíthet, de 
garantáltan egy életre szóló élményt nyújt. 

 
 
 

A BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, a MAGYAR 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARÁVAL együtt várja azoknak a fiatal 
szakembereknek, szakmai középiskolai képzésben résztvevőknek (szakgimnázium, 
szakközépiskola), főiskolai és egyetemi hallgatóknak a jelentkezését, akik szívesen 
megmérettetnék tudásukat DEKORATŐR, KIRAKATRENDEZŐ SZAKMÁBAN az ifjú 
szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Shanghai 2022 versenyen. 

 
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik 2000. január 1. után születtek, de a 
jelentkezéskor 18. életévüket már betöltötték és vállalják: 
 

• a válogatóversenyen való részvételt 
• a szakmai támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több 

hónapon át tartó felkészítést az általuk biztosított képzőhelyen 
• a WorldSkills Shanghai 2022 versenyen való részvételt  

 
Hogyan lehet jelentkezni? 
 
A www.worldskillshungary.hu weboldalon a versenyezni szeretnék/jelentkezés) 
menüpont alatt található online űrlap kitöltésével 
(http://worldskillshungary.hu/jelentkezes ). 
 
Meddig lehet jelentkezni? 
 

Jelentkezési határidő: 2022. január 21. péntek 

 

Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád világbajnoka! 

http://www.worldskillshungary.hu/
http://worldskillshungary.hu/jelentkezes


 

    

Tervezett menetrend 
 

Előválogató tervezett időpontja: 2022. január 27. csütörtök 

Helye: BKSZC Kaesz Gyula Faipari Technikum és 
Szakképző Iskola  
(1149 Budapest, Egressy út 36.) 

Mit kell hozni? A jelentkezési határidő után e-mailben 
küldünk információt. 

Döntő tervezett időpontja: 2022. február 10-11. csütörtök-péntek 

Helye: BKSZC Kaesz Gyula Faipari Technikum és 
Szakképző Iskola  
(1149 Budapest, Egressy út 36.) 

 
 
Mi várható a válogatón? 
 
Az előválogató során egy adott termék eladását segítő kirakat látványtervét kell 
elkészíteni, adott témakört érintve, adott célcsoportra. A döntő során ezt a tervet kell 
megvalósítani. További információkat a jelentkezőknek e-mailben küldünk. 
 
 
További információ elérhető az alábbi linkeken: 

▪ WorldSkills Hungary Program 

▪ WorldSkills Hungary Program - tájékoztató 

▪ Jelentkezésemmel versenyzőként mit vállalok és mit kapok? 

▪ WorldSkills Shanghai 2022 honlap 

 
Valamint:  
 
Sütő Boglárka szakértőnél; +06307280032; e-mail: sutoboglarka@kaesz.hu   

 
 

 

https://worldskillshungary.hu/
https://worldskillshungary.hu/mi-is-a-worldskills-hungary
https://worldskillshungary.hu/mit-vallalok-es-mit-kapok
https://worldskills2022.com/en/index/
mailto:sutoboglarka@kaesz.hu

