
 

    

VERSENYFELHÍVÁS 
ASZTALOS SZAKMÁBAN 
 A SKILLS JUNIOR 2022 

NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYRE 
 

Célunk a WorldSkills Hungary program keretein belül egy olyan verseny 
megvalósítása, ahol a tehetséges fiatalok ízelítőt kaphatnak a Skills versenyek 
világából, megmérettethetik magukat és megismerhetik a nemzetközi sztenderdeket.  

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 Tooltechnic System Kft., a H-Didakt Kft., a Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrum, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt várja azoknak a fiatal 
tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen megméretnék tudásukat ASZTALOS 
SZAKMÁBAN a SKILLS JUNIOR 2022 versenyen. 

A versenyre várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik: 

• szakképző iskola estén 9-10, technikusok esetében 9-10-11. osztályba 

járnak, de még ebben a tanévben nem töltik be a 18. életévüket, valamint nem 

végzős tanulók 

• vállalják a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt 

• vállalják a Szakma Sztár Fesztivál döntőjén (2022. április 25-27.) 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. március 20. 

Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád Junior bajnoka! 

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


 

    

Válogatók lebonyolítása: 

Magas jelentkezői létszám esetén a gyakorlati válogatók előtt egy online elméleti 
fordulót tartunk, melyről előzetesen tájékoztatást küldünk:   

2022. március 24. (csütörtök) 11:00  

 

 Az 1. gyakorlati válogató tervezett ideje, helye:  

2022. április 12. (kedd) 

Budapesti Komplex SZC Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző iskola 
(Bp. 1149, Egressy út 36)  

 

A 2. gyakorlati verseny/döntő tervezett ideje, helye: 

2022. április 25-26-27. (hétfő-kedd-szerda)  

HUNGEXPO Szakma Sztár Fesztivál 

 

Mi várható az előválogatón? 

A jelentkezők megkapják a lehetséges versenyfeladatot a jelentkezési határidő után, 
amit az előválogató során 30%-os módosítással kell majd elkészíteni. A versenyfeladat 
fenyőfából készül, mely keret, káva vagy állvány szerkezetű kézzel készülő termék 
lesz. 

 

Mi várható a döntőn? 

A szakmai feladatok rövid leírása a döntőn: 

• Keret, káva vagy állványszerkezetek kombinációjából kézzel előállított termék 

készítése 

• Fenyőfa alapanyag 

 

 

 



 

    

További információ 

További információ elérhető az alábbi linkeken: 

▪ WorldSkills Hungary Program 

▪ WorldSkills Hungary Program - tájékoztató 

 

 

valamint: 

Fekete Zoltán szakértő 
e-mail cím: feketezoli78@gmail.com 
mobil: +36 20 48 38 208 

 

Babanecz Csaba szakértő 
e-mail cím: babanecz@gmail.com 
mobil: +36 30 290 23 90  

 

 

 

https://worldskillshungary.hu/
https://worldskillshungary.hu/mi-is-a-worldskills-hungary

