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A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA 

a 2017/2018. tanévben megrendezendő 

SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ  

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: 

MKIK) közösen az alábbiak szerint hirdeti meg az MKIK-nak gondozásra átadott 

szakképesítésekben az iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő végzős tanulók 

számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (a továbbiakban: SZKTV) és az Országos 

Szakmai Tanulmányi Versenyt (a továbbiakban: OSZTV). 

A 2017/2018. tanévben az SZKTV és az OSZTV országos döntőjét, hasonlóan a korábbi 

évekhez, az MKIK a Szakma Sztár Fesztivál keretében szervezi meg az alábbi célok 

figyelembevételével. 

A szakmai verseny fő célkitűzései: 

1. A magyar szakképzés színvonalának további emelése, a szakképzés eredményeinek széles 

körű bemutatása. 

2. A végzős tanulók és iskoláik (tágabban a szakképzés) szakmai megfeleltetése a gazdaság 

igényeinek és elvárásainak. 

3. A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a megmérettetés és a kiemelkedő 

eredmények elérési lehetőségének biztosítása. 

4. A „fizikai szakképesítések” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a 

szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén, a pályaválasztás és a 

pályaorientáció erősítése által. 

5. Életszerű, gyakorlatorientált feladatokkal mérni a versenyzők tudását. 

A szakmai verseny a részt vevő fiatalok számára a következő előnyöket nyújtja: 

1. A versenyen részt vevő azon tanuló, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet [a továbbiakban: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet] szerint tanul és ennek 

megfelelően vesz részt a versenyen, amennyiben valamely versenytevékenység vagy 

annak önálló feladatrésze esetén eléri a megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor a 

komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdése alapján mentesül 

az adott versenytevékenységnek vagy feladatrésznek megfelelő írásbeli, interaktív, 

gyakorlati, központi gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenység letétele, illetve annak 

önálló feladatrésze teljesítése alól, a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat 

figyelembe véve. Ha e versenyző mindegyik versenytevékenység esetében eléri az adott 

versenytevékenységen megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor a 315/2013. 
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(VIII. 28.) Korm.  rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesül a komplex szakmai vizsga 

letétele alól. 

2. Azok a végzős tanulók is indulhatnak a versenyen, akik nem a meghirdetett képzésekben 

vesznek részt, azonban nekik is az e felhívásban meghatározott szakmai és 

vizsgakövetelmények szerinti feladatokat kell megoldaniuk a verseny keretében. 

3. Amennyiben nem a meghirdetett képzésben tanuló versenyző mindegyik 

versenytevékenység esetében eléri az adott versenytevékenységen megszerezhető pontok 

legalább 60%-át, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdése 

alapján mentesül az általa tanult szakképesítés szakmai vizsgájának letétele alól. 

4. Az OSZTV versenyen részt vevő azon versenyzők, akik a szakmai vizsga egésze alól 

felmentést kaptak a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra 

jogosultak. 

Az írásbeli elődöntők lebonyolítását az MKIK a területi kamarák közreműködésével biztosítja 

valamennyi megyeszékhelyen. 

A pártatlanság és az esélyegyenlőség maximális érvényesülését garantálják a központilag 

egységes feladatok, az azonos időben történő lebonyolítás, a dolgozatok egységes 

szempontrendszer alapján történő javítása és a nyilvánosság biztosítása. 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az  

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

A versenyen történő részvétel díjtalan. 

A versenyre jelentkezni a www.szakmasztar.hu honlapon megjelenő felületen lehet. A 

jelentkezéshez szükséges adatok rögzítését követően a kinyomtatott jelentkezési lapot az 

iskola igazgatójának egyetértő, támogató nyilatkozatával együtt kell a területileg illetékes 

kereskedelmi és iparkamarához eljuttatni. 

Jelentkezés és a jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2017. december 15. 

A szakmai verseny központi elődöntőből, válogatóból és döntőből áll. 

Az elődöntőket követő válogatók megszervezésével kívánja az MKIK biztosítani, hogy a 

legfelkészültebb diákok kerülhessenek a verseny országos döntőjébe. A versenyzők az 

elődöntőn és a válogatón szerzett pontok alapján versenyrészenként (eredményük önállóan 

kerül értékelésre), szakképesítésenként külön-külön kerülnek rangsorolásra, és ennek 

megfelelően kerül sor a legjobbak behívására a verseny válogatójába, illetve az ezt követő 

országos döntőbe, figyelembe véve a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat. 

A szakmai vizsgára történő beszámításhoz az MKIK a versenyző valamennyi versenyrészen, 

versenyfeladatban elért teljesítménye alapján adja ki az igazolást (minden esetben a 

meghirdetett komplex szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően) az előírt szintet 

teljesítők számára. 

http://www.szakmasztar.hu/
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A verseny időpontja és helye 

Elődöntő 

Helye: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák székháza: 

T e r ü l e t i  K a m a r a  
I r á n y í tó

s z ám  
C ím  

S z a k k é p z é s i  

i g a z g a t ó /  

v e z e t ő  n e v e  

E - m a i l  c ím  T e l e f o n  F a x  

Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

6000 
Kecskemét, 

Árpád krt. 4. 
Ördög Dóra 

ordog.dora@ 

bkmkik.hu 
76/501-501 76/501-538 

Békés Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

5600 
Békéscsaba, 

Penza lkt. 5. 

Mészárosné Szabó 

Anna 

anna.szabo@ 

bmkik.hu; 

bmkik@bmkik.hu 

66/324-

976/114 

66/324-976 

/114 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

3525 
Miskolc, 

Vologda utca 3.  
Németh Zsolt 

nemeth.zsolt@ 

bokik.hu 
46/501-095 46/501-099 

Budapesti 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

1016 
Budapest, 

Krisztina krt. 99. 

Vastag - Szabó 

Erika 
vastag.szabo.erika@b

kik.hu 

1/488-2170, 

1/488-2167 
1/488-2171 

Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

6721 
Szeged, 

Párizsi krt. 8-12. 

Horváth Gábor 

Zsolt 

horvath.gabor@ 

csmkik.hu 

62/554-267, 

62/554-

250/171 

62/426-149 

Fejér Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

8000 
Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6. 
Takács Andrea 

fmkik@fmkik.hu; 

andrea.takacs@ 

fmkik.hu 

22/510-310 22/510-312 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

9021 
Győr, 

Szent István út 10/A. 
Pális Ferenc 

palisferenc@ 

gymskik.hu 
96/520-224 96/520-291 

Hajdú-Bihar Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

4025 
Debrecen, 

Vörösmarty u. 13-15. 
Kontér Mária 

konter.maria@ 

hbkik.hu; 

hbkik@hbkik.hu 

52/500-719 52/500-720 

Heves Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

3300 
Eger, 

Faiskola út 15. 

Vitkóczi 

Marianna 

v.marianna @ 

hkik.hu 

36/429-

612/116 
36/323-615 

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

5000 
Szolnok,  

Verseghy park 8. 
Sonyák Béláné 

katalin.sonyakne@ip

arkamaraszolnok.hu 

56/510-622 56/510-628 

Komárom-Esztergom 

Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara 

2800 
Tatabánya,  

Fő tér 36. 

Marosiné Ruska 

Valéria 
kemkik@ kemkik.hu 34/513-012 34/316-259 

Nógrád Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

3100 
Salgótarján, 

Alkotmány út 9/A. 
Erdei Györgyné 

nkik@nkik.hu; 

erdeine@nkik.hu 
32/520-866 32/520-862 

Pécs-Baranyai 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

7625 

Pécs, 

Dr. Majorossy I. u. 

36. 

Janovics László ljanovics@pbkik.hu 72/507-141 72/507-152 

Pest Megyei és Érd 

Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

1055 
Budapest,  

Váci u. 40. 

Szabóné Zéman 

Mária 

zeman.maria@pmkik.

hu; szakkepzes@ 

pmkik.hu 

317-8560; 

317-8749 
317-7755 

Somogyi Kereskedelmi 

és Iparkamara 
7400 

Kaposvár,  

Anna u. 6. 
Mayer Judit jmayer@skik.hu  82/501-042 82/501-046 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

4400 
Nyíregyháza, 

Széchenyi u. 2. 
Kajdy József 

kajdy.jozsef@ 

szabkam.hu 
42/421-423 42/311-750 

http://bmkik.hu/
mailto:bmkik@bmkik.hu
mailto:fmkik@fmkik.hu
mailto:hbkik@hbkik.hu
mailto:katalin.sonyakne@iparkamaraszolnok.hu
mailto:katalin.sonyakne@iparkamaraszolnok.hu
mailto:nkik@nkik.hu
mailto:erdeine@nkik.hu
mailto:ljanovics@pbkik.hu
mailto:zeman.maria@pmkik.hu
mailto:zeman.maria@pmkik.hu
mailto:jmayer@skik.hu
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Területi Kamara 
Irányító-
szám 

Cím 
Szakképzési 
igazgató/ 
vezető neve 

E-mail cím Telefon Fax 

Tolna Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

7100 
Szekszárd,  

Arany J. u. 23-25. 

Vidáné Hévizi 

Bernadett 
vhbetti@tmkik.hu 74/529-251 74/411-456 

Vas Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

9700 
Szombathely,  

Honvéd tér 2. 

Kiss - Bauer 

Szilvia 

kiss.bauer.szilvia@v

mkik.hu 
94/501-857 94/316-936 

Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

8200 

Veszprém,  

Radnóti tér 1.  

 

Végh László 
vegh.laszlo@ 

veszpremikamara.hu 
88/429-008 88/412-150 

Zala Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

8900 
Zalaegerszeg,  

Petőfi u. 24. 

Bangó-Rodek 

Viktória 

br.viktoria@zmkik.hu

; zmkik@zmkik.hu 
92/550-515 92/550-525 

Soproni Kereskedelmi 

és Iparkamara 
9400 

Sopron,  

Deák tér 14. 
Dr. Bihari István 

bihari.istvan@sopron

ikamara.hu 
99/523-581 99/523-572 

Dunaújvárosi 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

2400 
Dunaújváros, 

Latinovits Z. u. 10. 

Kelemenné 

Halász Melinda 
dkik@dkik.hu  25/501-950 25/501-950 

Nagykanizsai 

Kereskedelmi és 

Iparkamara 

8800 
Nagykanizsa,  

Ady u. 1. 
Dr. Balogh Imre 

szakkepzes@ 

nakkik.hu; 

nakkik@nakkik.hu 

93/516-671 93/516-670 

 
 
 

SZKTV és OSZTV versenycsoportok, szakképesítések és az 

elődöntő időpontjai 

Kezdés időpontja egységesen 10.00 óra 

2018. január 8. 

Asztalos  

Kárpitos  

Faipari technikus  

Mechatronikai technikus  

Automatikai technikus  

2018. január 9. 

Magasépítő technikus  

Ács  

Kőműves és hidegburkoló  

Festő, mázoló, tapétázó  

Szárazépítő  

2018. január 10. 

Villanyszerelő  

Erősáramú elektrotechnikus  

Elektronikai technikus  

Gépgyártástechnológiai technikus  

mailto:br.viktoria@zmkik.hu
mailto:br.viktoria@zmkik.hu
mailto:dkik@dkik.hu
mailto:nakkik@nakkik.hu
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2018. január 11. 

Pincér Szakács  

Vendéglátásszervező  

2018. január 12. 

Fodrász  

Kozmetikus  

2018. január 15. 

Hegesztő  

Szerszámkészítő  

Épület- és szerkezetlakatos  

Gépi forgácsoló  

Ipari gépész  

 

2018. január 16. 

 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  

Eladó  

Férfiszabó Női szabó  

Bőrdíszműves  

 

2018. január 17. 

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő  

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő  

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  

Épületgépész technikus  

Vegyész technikus  

2018. január 18. 

Cukrász  

Kereskedő  

 

Az egyes szakképesítések versenyfeladatai a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelettel 

kiadott szakmai és vizsgakövetelményekre épülve kerülnek összeállításra.  
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A döntő helye: 

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.  

1101 Budapest, Albertirsai út 10. 

A döntő időpontja: 2018. április 23-25. 

A versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák részvételével 

szervezi és bonyolítja. 

A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket az MKIK meghívja a WorldSkills és EuroSkills 

nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki azok a 

fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken. 

Az SZKTV és az OSZTV országos döntőjének közös eredményhirdetésére 

2018. április 25-én kerül sor szakképesítésenként, ünnepélyes keretek között. 

A szakmai versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhető: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatósága 

Kalmár Zsolt 

1054 Budapest, Szabadság tér 7. 

Telefon: 06 1 457-5416 

E-mail: kalmar@mkik.hu 
 
 
 

Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter 

 

mailto:kalmar@mkik.hu

