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A Vidékfejlesztési Minisztérium 

felhívása 

szakmai tanulmányi versenyekre a 2012/2013-as tanévre 

 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szak-

területen működő magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakképző iskolák azon tanulói számára 

hirdeti meg az alábbiak szerint, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizs-

gaidőszakában esedékes: 

Ssz. 

Szak

ma-

cso-

port 

Komplex tanulmányi versenyek 

A verseny időpontja és helye 
Nevezési 

díjak elődöntő döntő 

 
14. 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakma-

csoport 

Ideje: 
2013. február 20. 

Helye: 
a versenyző iskolája 

Ideje: 
2013. április 9-10-11. 

Helye: Somogyi TISZK 

Közép- és Szakiskola 

Dráva Völgye Tagintéz-

ménye 

 

7570 Barcs,  

Latinca S. u. 13. 

 

2500 Ft/fő 

1. 

 54 850 01 

Környezetvédelmi technikus 

54 850 01 0010 54 01 

Energetikai környezetvédő 

54 850 01 0010 54 02 

Hulladékgazdálkodó 

54 850 01 0010 54 03 

Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője 

54 850 01 0010 54 04 

Környezetvédelmi méréstechnikus 

54 850 01 0010 54 05 

Nukleáris energetikus 

54 850 01 0010 54 06 

Vízgazdálkodó 

2. 
54 851 01 0000 00 00 

Települési környezetvédelmi technikus 

3. 
54 850 02 0000 00 00 

Természet- és környezetvédelmi technikus 

4. 

52 853 02 

Víz- és szennyvíztechnológus 

52 853 02 0010 52 01 

Szennyvíztechnológus 

52 853 02 0010 52 02 

Víztechnológus 

5. 
54 853 01 0000 00 00 

Vízügyi technikus 

A versenyeket a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet szervezi és bonyolítja. 

 

A versenyekre csak azt a tanulót nevezheti az intézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben iskolai 

rendszerű, nappali tagozatos képzésben utolsó szakképző évfolyamon végzi tanulmányait. A verseny 

elődöntőjére csak az a tanuló nevezhető, akinek a 2012/2013. tanév I. félévi átlageredménye legalább 

(kerekítéssel) jó. 
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A versenyek döntőjében az a tanuló vehet részt, aki az elődöntőn az adott szakképesítés moduljaiban meghatáro-

zott írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát legalább 71%-os teljesítménnyel oldotta meg. 

A döntőn résztvevő azon tanuló, aki az adott szakképesítéshez rendelt szakmai követelménymodul versenyrészén 

megszerezhető pontok 71%-át elérte, a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése valamint a 25. § (7) 

bekezdése szerint az adott versenyrésznek megfelelő szakmai követelménymodul letétele alól mentesül, és az 

adott követelménymodulból teljesítményét a szakmai vizsgán 100%-osnak kell tekinteni.  

A versenyző eredményéről a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Igazolást ad ki, 

melynek alapján a 2013. május-júniusi vizsgaidőszakban a versenyzőt nevező iskola mellett működő szakmai 

vizsgabizottság adja ki számára a szakmai bizonyítványt. Az a versenyző, aki az adott szakképesítéshez rendelt 

szakmai követelménymodul versenyrészen a döntőben 51-70 % közötti teljesítmény nyújt a NAKVI által kiállí-

tott igazolás alapján kérheti a modul(ok) beszámítást a szakmai vizsgán az igazoláson tanúsított teljesítménnyel. 

A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési In-

tézet a honlapján teszi közzé (www.nakvi.hu → képzés → szakmai tanulmányi versenyek).  

A Környezetvédelmi- és Vízügyi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) NAKVI honlap-

ján (www.nakvi.hu → képzés → szakmai tanulmányi versenyek) keresztül, vagy postai úton (1223 Buda-

pest, Park u. 2.) lehet nevezni. 

A nevezések határideje: 2013. január 25. (péntek) 

Egyéb információk: 

A nevezési díj befizetését valamennyi, az elődöntőbe nevezett tanuló után, a nevezési határidőt követően a meg-

hirdetés szerinti döntőt rendező iskola számlaszámára, postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni.  

A befizetés időpontja: 2013. január 25. (péntek) 

A döntőt rendező iskola számlaszáma:  

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye 10039007-00313845 

A befizetést igazoló dokumentum másolatát Rakaczky István versenyfelelősnek e-mailen (rakaczky@nakvi.hu), 

vagy faxon (+36/1-3628-104), vagy postai úton (NAKVI, 1223 Budapest, Park u. 2.) kell megküldeni. 

Versenynaptár: 

 

Nevezési határidő: 2013. január 25. péntek 

Központi elődöntő időpontja és helye: 2013. február 20. (szerda), a versenyző iskolája (a földrajzilag egymástól 

kis távolságban lévő iskolák esetén a helyszín összevonásra kerülhet a nevezők létszámának függvényében). Az 

írásbeli verseny személyi feltételeit a NAKVI, tárgyi feltételeit az iskola biztosítja. 

Elődöntő előzetes eredményeinek megtekintése a www.nakvi.hu ( → képzés → szakmai tanulmányi verse-

nyek) honlapon: 2013. március 01. (péntek) 

 

A versenyzők az elődöntő dolgozatukat megtekinthetik: 2013. március 6-án (szerdán), 9-16 óra között, a Nemze-

ti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (1223 Budapest Park u. 2.) Tankönyvkiállító he-

lyiségében. 

A döntőbe jutottak névsora megtekinthető: a www.nakvi.hu honlapon, 2013. március 8-tól. 

 

A döntő időpontja és helye: 2013. április 9-10-11., a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tagin-

tézménye 7570 Barcs, Latinca S. u. 13. 
 

A döntővel kapcsolatos részletes információkat a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 

Intézet juttatja el a döntőbe jutott versenyzőknek és iskoláknak. 

http://www.nakvi.hu/
http://www.nakvi.hu/
mailto:rakaczky@nakvi.hu
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