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Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása 

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 
2013/2014-as tanévben 

 

I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) 

A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket a 
szakterületen működő technikus képzést folytató szakközépiskolák nappali tagozatainak, az 
alábbi szak-, illetve szakmacsoportos bontásban hirdeti meg: 
 

Komplex tanulmányi versenyek 
A verseny időpontja és helye Nevezési 

díjak I. forduló (elődöntő) II. forduló (döntő) 

1) Általános mezőgazdaság 
OKJ 54 621 03 0010 54 01 
Állategészségügyi technikus 
OKJ 54 621 03 0010 54 02 
Állattenyésztő technikus 
OKJ 54 621 01 0000 00 00 
Agrár-közgazdasági és 
áruforgalmazó technikus 
OKJ 54 621 02 0010 54 01 
Agrárrendész 
OKJ 54 621 02 0010 54 02 
Mezőgazdasági technikus 
OKJ 54 621 02 0010 54 03 
Vidékfejlesztési technikus  

Központi iskolai verseny 

2014. január 24. 

8 óra 

2014. március 19. 

Pesti Barnabás Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium 

1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

díjmentes 

2) Erdészet, Vadgazdálkodás 
OKJ 54 623 01 0000 00 00 
Erdésztechnikus  
OKJ 54 625 01 0000 00 00 
Vadgazdálkodási technikus  

Központi iskolai verseny 

2014. január 24. 

8 óra 

2014. március 19. 

Pesti Barnabás Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium 

1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

díjmentes 

3) Élelmiszeripari 
OKJ 54 541 01 0010 54 01 
Bor- és pezsgőgyártó technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 02 
Cukoripari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 03 
Dohányipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 04 
Édesipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 05 
Élelmiszer-higiénikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 06 
OKJ Erjedés- és üdítőitalipari 
technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 07 

Központi iskolai verseny 

2014. január 24. 

8 óra 

2014. március 19. 

Pesti Barnabás Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium 

1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

díjmentes 
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Hús- és baromfiipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 08 
Malom- és keveréktakarmány-ipari 
technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 09 
Sütő- és cukrászipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 10 
Tartósítóipari technikus 
OKJ 54 541 01 0010 54 11 
Tejipari technikus 

4) Földmérés, térképészet és 
térinformatika 
OKJ 54 581 01 0010 54 01 
Földmérő és térinformatikai 
technikus 
OKJ 54 581 01 0010 54 02 
Térképész technikus 

Központi iskolai verseny 

2014. március 07. 

8 óra 

2014. április 01-02. 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar 

8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 

1-3. 

díjmentes 

5) Kertészet 
OKJ 54 621 04 0100 54 01 
Kertész és növényvédelmi 
technikus 
OKJ 54 621 04 0100 54 02 
Növénytermesztő és 
növényvédelmi technikus 
OKJ 54 622 01 0000 00 00 
Parképítő és - fenntartó technikus 

Központi iskolai verseny 

2014. január 24. 

8 óra 

2014. március 19. 

Pesti Barnabás Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium 

1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

díjmentes 

6) Mezőgazdasági gépész 

OKJ 54 525 02 0010 54 01 
Erdőgazdasági gépésztechnikus 
OKJ 54 525 02 0010 54 02 
Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Központi iskolai verseny 

2014. január 24. 

8 óra 

2014. március 19. 

Pesti Barnabás Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Gimnázium 

1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

díjmentes 

6) Környezetvédelem - 
vízgazdálkodás 

OKJ 54 850 01 
Környezetvédelmi technikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 01 
Energetikai környezetvédő 
OKJ 54 850 01 0010 54 02 
Hulladékgazdálkodó 
OKJ 54 850 01 0010 54 03 
Környezetvédelmi berendezés 
üzemeltetője 
OKJ 54 850 01 0010 54 04 
Környezetvédelmi méréstechnikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 05 
Nukleáris energetikus 
OKJ 54 850 01 0010 54 06 
Vízgazdálkodó 
OKJ 54 851 01 0000 00 00 
Települési környezetvédelmi 
technikus 

Központi iskolai verseny 

2014. január 24. 

8 óra 

2014. március 10-12. 

Szolnoki Műszaki Szakközép- és 

Szakiskola 

5000 Szolnok, Baross utca 37/A 

díjmentes 
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OKJ 54 850 02 0000 00 00 
Természet- és környezetvédelmi 
technikus 
OKJ 54 853 02 
Víz- és  szennyvíztechnológus 
OKJ 54 853 02 0010 54 01 
Szennyvíztechnológus 
OKJ 54 853 02 0010 54 02 
Víztechnológus 
OKJ 54 853 01 0000 00 00 
Vízügyi technikus 

 

Az OSZTV-re benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak válogatása két fordulóban 
történik: 

- elődöntő versenyeken (I. forduló), 

- döntő versenyeken (II. forduló). 

Az iskolák szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan válogató 
versenyeket is szervezhetnek. 

I. forduló (központi írásbeli, interaktív feladatmegoldó verseny) 

A központi írásbeli - interaktív versenyekre 2013. december 13-ig lehet jelentkezni a 
tanulóknak az iskola igazgatójánál, a nevezéseket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csak az 
iskoláktól fogadja el! A jelentkezők névsorát az iskola igazgatója küldi meg 2013. december 20-
ig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara címére (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.). 

A versenyen végzős osztályokból indulhatnak tanulók. Az OSZTV versenyen való részvétel 
díjtalan. A verseny időpontja 2014. január 24. 8 óra. A versenyen a tanulók központilag kiadott 
írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi 
írásbeli és interaktív vizsgatevékenységnek megfelelően. Az egyes feladatok időtartama 
megegyezik a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben az egyes modulok írásbeli és 
interaktív vizsgatevékenységére megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő teljes tananyagát 
tartalmazzák. 

Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik. 

A verseny értékelését - a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján - 
szakképesítésenként felkért szakértők végzik. 

A döntőbe jutás feltétele a szakképesítés minden írásbeli / interaktív vizsgafeladatának 
legalább 51% -ra történő teljesítése. Az eredmények összesítését követően az adott 
szakképesítés első 15 helyezett versenyzője folytathatja a versenyt a második fordulóban. 
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Kivétel: 

Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport 

Az elődöntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben a jelentkezők létszáma eléri az 
OSZTV versenycsoportjaiban / szakképesítéseiben az 5 főt, de végzős osztályonként, az osztály 
létszámától függetlenül maximum 10 fő nevezhető. 

Az elődöntő versenyrész a szakképesítések moduljaihoz tartozó központi írásbeli feladatlapok 
megoldásából áll, melyek a képzési idő teljes tananyagát tartalmazzák. A döntőbe jutás 
feltétele a szakképesítés minden írásbeli / interaktív vizsgafeladatának legalább 60% -ra 
történő teljesítése. Az eredmények összesítését követően az adott szakképesítés első 15 
helyezett versenyzője folytathatja a versenyt a második fordulóban. 

A verseny értékelését - a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján - 
szakképesítésenként felkért szakértők végzik. 

A verseny lebonyolításáról a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik. 

 

Földmérés, térképészet és térinformatika 

A Földmérés, térképészet és térinformatika szakterületen I. forduló iskolai verseny keretein 
belül zajlik. Az iskolai versenyekre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni. A jelentkezők névsorát 
- a technikus szakképesítés szakmai vizsgamoduljaiban az első félév végén elért eredmények 
feltüntetésével - az iskola igazgatója küldi meg 2014. január 10-ig a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara címére (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.). 

A versenyre csak a végzős évfolyam tanulói nevezhetnek. A verseny időpontja 2014. március 
07. 8 óra, időtartama 180 perc. A versenyen a tanulók két részből álló - írásbeli és geodéziai 
alapszámítási- központilag kiadott feladatokat oldanak meg. A verseny értékelését a tételekkel 
egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján az iskolák szakmai munkaközösségei, illetve 
szaktanárai végzik. 

Az iskolai versenyen részt vett valamennyi tanuló elért eredményéről kimutatást kell készíteni, 
melyet a verseny részletes írásbeli értékelésével - a legalább 60%-os eredményt elért 
versenyzők dolgozataival együtt – 2014. március 14-ig kell beküldeni a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarához. 

II. forduló (Országos döntő) 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának 
igazgatóját, valamint a továbbjutók névsorát a honlapon (www.nak.hu) is közzéteszi. 

Az országos döntő időpontja: 2014. március 19. 

A versenyen a tanulók a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi szóbeli 
vizsgatevékenységnek megfelelően a VM által jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból 
kiválasztott tételekből készülnek fel és felelnek a versenybizottságok előtt. A szóbeli verseny 
időtartamairól a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik. 
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A verseny értékelése: Az elődöntőn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeiben meghatározott súlyozással viszi tovább a versenyző a döntőbe. 
A döntő szakterületenkénti/szakképesítésenkénti helyezési rangsora a döntőbe jutott 
versenyzők írásbeli (interaktív) és szóbeli vizsgatevékenységek súlyozott eredménye alapján, a 
teljesítmény % szerint alakul ki. 

Ha a Szakterületi versenyszabályzat másként nem rendelkezik, a legalább 71 % teljesítményt 
elért versenyzők a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25 § (7) alapján mentesülnek az írásbeli, az interaktív és a 
szóbeli vizsgatevékenységek teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles végeredménnyel. 

A legalább 51 %-os teljesítményt elért versenyzők az eredményes vizsgarészek beszámítását 
kérhetik a szakmai vizsgához. 

A versenybizottságok javaslata alapján, az írásbeli, az interaktív és a szóbeli 
vizsgatevékenységek alóli mentességet a versenyző kérésére a szakmai vizsgán be kell 
számítani. 

A versenyek szervezésével kapcsolatos egyéb feladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
végzi. 

Kivétel: 

Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmacsoport 

A döntő gyakorlati és szóbeli versenyrészekből áll. 

A gyakorlati versenyfeladatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara készítteti el, hagyja jóvá. 
A versenyt szervező iskola gondoskodik a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. 

A versenyen a tanulók a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi szóbeli 
vizsgatevékenységnek megfelelően a VM által jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból 
kiválasztott tételekből készülnek fel és felelnek a versenybizottságok előtt. A szóbeli verseny 
időtartamairól a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik. 

A versenyen legalább 71%-os teljesítményt elért versenyzők a szakmai vizsgáztatás általános 
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25 § (7) alapján 
mentesülnek a szakmai vizsga teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles végeredménnyel. 
A modulonként legalább 51%-os teljesítmény elért versenyzők kérhetik a versenyen elért 
eredményeik beszámítását. 

A verseny lebonyolításáról a Szakterületi versenyszabályzat rendelkezik. 

 

Földmérés, térképészet és térinformatika 

Az iskoláktól beérkezett eredményeket a dolgozatokkal együtt a versenybizottságok értékelik, 
rangsorolják. A döntőbe a bizottságok döntése alapján jutnak a versenyzők. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara a középiskolák útján hívja meg a második fordulóra az érintett 
tanulókat. 
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Az országos döntő időpontja: 2014. április 01-02. A döntő az OKJ 54 581 01 0010 54 01 
Földmérő és térinformatikai technikus, illetve az OKJ 54 581 01 0010 54 02 Térképész technikus 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben a szakmai vizsgára előírtak, valamint a 
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint kerül megszervezésre és lebonyolításra. 

A verseny értékelése: A döntőbe jutott versenyzők szakterületenkénti/szakképesítésenkénti 
helyezési rangsora a vizsgatevékenységek súlyozott eredménye alapján a teljesítmény % szerint 
alakul ki. A versenybizottság javaslata alapján legalább 71 %-os teljesítményt elért versenyzők a 
szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM 
rendelet 25 § (7) alapján mentesülnek a szakmai vizsga letétele alól 100% teljesítménnyel és 
jeles végeredménnyel. 

A legalább 51 %-os teljesítményt elért versenyzők az eredményes vizsgarészek beszámítását 
kérhetik a szakmai vizsgához. 
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II. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmunkástanulók 
Szakma Kiváló Tanulója Versenye (SZKTV) 

 
A Vidékfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve az alábbi 
szakmákban rendezi meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmunkástanulók Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyét 
 

Szakma Kiváló Tanulója versenyek 

  Versenyek időpontja, helye 

Szakképesítés száma, 
megnevezése 

Elődöntő Döntő 
Nevezési 

díjak 

OKJ 33 541 04 0000 00 00 

Pék 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. március 05-07. 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola 
2600 - Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 

6000 Ft/fő 

OKJ 33 541 05 1000 00 00 

Pék-cukrász 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. március 11-14. 
Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola 
1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

6000 Ft/fő 

OKJ 33 621 01 0000 00 00 

Borász 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. március 31 – április 02. 
VM DASZK, Szakképző Iskola – Teleki 
Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és kollégium 
7773 Villány, Mathiász J. utca 2.. 

6000 Ft/fő 

OKJ 31 541 01 1000 00 00 

Húsipari termékgyártó 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. március 26-28. 
Fodor József Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola 
6725 Szeged, Szabadkai út 3. 

6000 Ft/fő 

OKJ 31 621 04 0000 00 00 

Lótartó és -tenyésztő 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. április 22-25. 
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas 
Szakképző Iskola és Kollégium 
2943 Bábolna, Rákóczi u. 7. 

6000 Ft/fő 

OKJ 33 215 02 0000 00 00 

Virágkötő, -berendező, 
virágkereskedő 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. április 01-05. 
Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók 
Magyarországi Szakmai Egyesülete 
6000 Kecskemét, Csányi János utca 1-3. 

díjmentes 

OKJ 33 622 01 1000 00 00 

Dísznövénykertész 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. április 07-09. 
Magyar Gyula Kertészeti Szakképző 
Iskola 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 

6000 Ft/fő 

OKJ 31 623 01 1000 00 00 

Erdészeti szakmunkás 

Az iskolák önállóan 
válogató versenyeket 
szervezhetnek. 

2014. április 14-16. 
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola 
8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, 
Ady Endre u. 8. 

6000 Ft/fő 

OKJ 31 521 01 0010 31 03 Elődöntő iskolai verseny 
2014. február 28. 

2014. április 23-25. 
VM DASZK Szakképző Iskola – VM 

6000 Ft/fő 
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Mezőgazdasági gépszerelő, 
gépjavító 

8 óra  Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium 
7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2. 

OKJ 31 521 20 0010 31 04 

Növénytermesztési 
gépüzemeltető, 
gépkarbantartó 

Elődöntő iskolai verseny 
2014. február 28. 
8 óra 

2014. április 23-25. 
VM DASZK Szakképző Iskola – VM 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium 
7960 Sellye, Zrínyi Miklós utca 2. 

6000 Ft/fő 

 
Valamennyi versenyen a tanulóknak, a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott és a 
szakmai vizsgának megfelelő tétel, feladat áll rendelkezésére. 
A Szakmai Tanulmányi Versenyek lebonyolításáról, tartalmi kérdéseiről a Versenyszabályzat 
rendelkezik, mely a Nemzeti Agrárgazdasági kamara honlapján (www.nak.hu) tekinthető meg. 
 

A versenyen legalább 71%-os teljesítményt elért versenyzők a szakmai vizsgáztatás általános 
szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25 § (7) alapján 
mentesülnek a szakmai vizsga teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles végeredménnyel. 
A modulonként legalább 51%-os teljesítmény elért versenyzők kérhetik a versenyen elért 
eredményeik beszámítását. 

Elődöntő a Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és a Növénytermesztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó szakképesítések esetében 

A Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító és a Növénytermesztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó verseny iskolai elődöntőjét 2014. február 28-án 800 kell megrendezni. 

A versenyen a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések 
moduljaiban meghatározott valamennyi írásbeli vizsgatevékenységnek megfelelően. 

Az egyes feladatok időtartama megegyezik a szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiben az egyes modulok írásbeli és interaktív vizsgatevékenységére 
megadottal. Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik. 

A verseny értékelését - a tételekkel egyidejűleg megküldött bírálati útmutató alapján - 
szakképesítésenként felkért szakértők végzik. 

A döntőbe jutott tanulók iskoláit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közvetlenül értesíti. 

http://www.nak.hu/
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III. A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő országos 
tavaszi versenyek 

 

Fiatal Virágkötők Nemzetközi Versenye, Savaria Floriade 2014 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
Nevezési határidő: 2014. március 15. 
Verseny időpontja: 2014. március 11-13. 
Verseny helyszíne: Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

9700 Szombathely, Ernuszt K. út 1. 

 

Porpáczy Aladár Emlékverseny Fertőd 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
Verseny időpontja: 2014. április 16-18. 
Verseny helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Általános Művelődésügyi 

Központja 
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. 

 

Kertészet és Szőlészet Vetélkedő 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
Verseny időpontja: 2014. február 20. 
Verseny helyszíne: Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola 
6200 Kiskőrös, Árpád u. 4. 

 

Vadas Jenő  Kupa Erdésztechnikus jelöltek szakmai sokoldalúsági versenye 

A versenyen az első hat helyezett, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 
rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25 § (7) alapján mentesül a szakmai vizsga 
gyakorlati vizsgatevékenységeinek teljesítése alól. 
A verseny részletes kiírását az érintettek a rendező iskolától kapják meg. 
 
Verseny időpontja: 2014. április 09-11. 
Verseny helyszíne: VM ASzK Szakképző Iskola – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 

Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 
3232 Mátrafüred, Erdész u. 11. 
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Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny 

A jánoshalmi VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, a gödöllői Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával közösen 
megrendezi a Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélkedőt. 
Verseny időpontja: 2014. május 16-17. 
A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 

 

Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (továbbiakban: NYME), Geoinformatikai Kara, a 2013/2014. 
tanévben ismét meghirdeti a térinformatikát oktató középfokú szakképző intézmények tanulói 
számára a Mikoviny Sámuel térinformatikai emlékversenyt. A verseny két fordulóból áll. 

Az I. forduló, az iskolai válogató verseny, amelyre a feladatok kiküldése központilag történik. 
A lebonyolítást az iskolában 2014. február 07-én 800-1100 óra között az írásbeli szakmai vizsga 
formai előírásainak megfelelően kell szervezni. Az értékelést az oktatási intézmény szaktanárai 
végzik és a legalább 60 %-os eredményt elérő tanulókat felterjesztik az országos döntőre. 

A II. forduló, az országos döntő az NYME Geoinformatikai Karán, Székesfehérváron a 
hagyományosan megrendezett GIS OPEN konferencián belül 2014. április 16-án kerül 
lebonyolításra. A döntő versenytevékenységeinek tartalma, értékelése és formája megfelel az 
írásbeli és interaktív szakmai vizsga előírásainak. Ezért a versenyző kérésére a döntőn szerzett 
pontszáma 100%-ban beszámításra kerül az OKJ 54 581 01 0010 54 01 Földmérő és 
térinformatikai technikus, illetve az OKJ 54 581 01 0010 54 02 Térképész technikus szakmai 
vizsgákon, a 2244-06 A térinformatika feladatai követelménymodulja esetén, A térinformatika 
területei és eszközrendszere írásbeli, illetve A térinformatika alapszoftvereinek használata 
interaktív vizsgatevékenységeknél.  

Az emlékversenyre való nevezési határidő: 2014. január 10. A nevezési lap és a verseny 
feladatainak témái a www.geo.info.hu honlapon megtekinthetők. 

 

Guba Sándor Emlékverseny 

A VM DASzK Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 
Kaposvár a 2013/2014-es tanévben meghirdeti a mezőgazdasági szakközépiskolák és szakképző 
iskolák tanulói számára a Guba Sándor Emlékversenyt. 
A szervezők a dolgozatokat az alábbi témákban várják: 

 
1. Állattenyésztés napjainkban 

A szarvasmarha, sertés, ló, juh és kecske, baromfi, valamint egyéb haszon- és 
hobbiállatok tartásának és tenyésztésének helyzete, fejlesztési lehetőségei. 

2. Szántóföldi és kertészeti termesztés napjainkban 
Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti termesztés helyzete, fejlesztési 
lehetőségei. 
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3. Alternatív jövedelemszerzés lehetőségei 
Speciális állati és növényi termékek, hungarikumok előállítása. Falusi turizmus. 
Vadászat, erdőgazdálkodás. 

 
A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20-30 gépelt oldal. a pályaműveket nyomtatott 
formában, kötve vagy fűzve két példányban és egy példányban, elektronikus (CD vagy DVD) 
formában kérjük benyújtani.  
A pályaművek tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletek az iskola honlapján 
(www.mgszki.hu) 2013. október 15-től megtalálhatók. 
 
A dolgozat címét és a témavázlatot 2014. január 09-ig kell elküldeni az iskolának, postai úton 
vagy e-mail formájába az mgszki@vipmail.hu címre. Az elkészült pályamunkák beküldési 
határideje: 2014. március 07. 
 
A versenyre benyújtott dolgozatok bírálatát a szervező által felkért független szakértők végzik. 
A szakértők által megfelelőnek minősített dolgozatok szerzői szóbeli védésen mutathatják be 
dolgozataikat, melynek időpontja: 2014. április 04. 
 
A pályamunkákat a beadott dolgozat témájától függően 3, szakértőkből álló bírálóbizottság 
rangsorolja. A rangsor a dolgozatok szakértői bírálata (Bírálati lap) és a szóbeli védés alapján 
kerül megállapításra. Mindhárom szekcióban az I., II. és III. helyezett pályaművek alkotói 
tárgyjutalomban részesülnek. 
 
A jelentkezési lapokat (a pályázó neve, az intézmény neve, a dolgozat címe és a témavázlat), 
valamint az elkészült pályamunkákat az alábbi címre kérjük megküldeni: 
 
VM DASzK, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kaposvár 
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 
Telefon: 82/510-207 
E-mail: mgszki@vipmail.hu 
Web: www.mgszki.hu 

 

Csapó Dániel Emlékverseny 

A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, Szekszárd a 2013/2014-es tanévben meghirdeti a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari középiskolák és szakképző iskolák tanulói számára a Csapó Dániel 
Emlékversenyt. A versenydolgozatokat az alábbi témákban várjuk: 

1. Alternatívák a mezőgazdasági termelésben 
Szántóföldi növények alternatív termesztési technológiái 
Gazdasági haszonállatok alternatív tartási és tenyésztési gyakorlata 
Tájak és fajták kapcsolata – lehetőségek a fajták tulajdonságainak kihasználásában 

2. Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei 
Alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása 
Falusi vendéglátás, vidéki turizmus lehetőségei 

http://www.mgszki.hu/
mailto:mgszki@vipmail.hu
mailto:mgszki@vipmail.hu
http://www.mgszki.hu/
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Gyógy-, kertészeti és fűszernövények, hagyományos és tájfajtáinak 
termesztéstechnológiája, értékesítési lehetőségei 

3. Élelmiszeripari technológiák bemutatása 
Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban. 

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20-25 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott 
formában, kötve, vagy fűzve kettő példányban és egy példányban, elektronikus formában 
(floppy, CD) kérjük benyújtani. A pályaművek tartalmi és formai előírására vonatkozó részletek 
az iskola honlapján olvashatók 2013. október 30-tól. 

A választott téma címét és a témavázlatot 2013. december 14-ig kell megküldeni az iskolának. 
A kész pályaművek beadási határideje: 2014. február 21. 

A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A bírálók által megfelelőnek 
minősített munkák alkotóit szóbeli védésre hívják, melynek időpontja 2014. március 21. 
 
Az emlékverseny pályamunkáit a dolgozat témájától függően 3 bizottság rangsorolja. 
A rangsorolás a szóbeli védés és a szakértői bírálatok alapján történik. A bizottságok az I-II-III. 
helyezett pályaművek alkotóit tárgyjutalommal díjazzák. 
 
A verseny részleteiről az iskola (www.daszk.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. 

A jelentkezéseket és a pályaműveket az alábbi címre kérjük megküldeni: 

VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium, 7100 Szekszárd Palánk 19. (Pf. 61.) 

Telefon:74/311-277, 20/468-2199 
Fax: 74/311-628 
Email: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu 
 
A dolgozatok formai követelményei: 

- A címlapon szerepeljen a pályamű címe és a téma, melyre a dolgozatot nevezni kívánja 
(kategória), a felkészítő tanár és a küldő iskola neve. 

- A dolgozat elején legyen a tartalomjegyzék – a végén a mellékletek beszámozva 

- A hivatkozások lábjegyzetben legyenek megjelölve a dolgozatban, valamint a 
felhasznált irodalom jegyzékének összesítése szerepeljen a dolgozat végén 

- A pályamű jól tagolt, könnyen olvasható legyen. Szerkesztésében feleljen meg az 
írásbeli alkotások követelményeinek – bevezetés, témafelvetés, tárgyalás, megfelelő 
fejezetekre bontva, decimális számozással ellátva– illetve indokolt esetben az ettől 
való eltérés.  

 
Tartalmi követelmények: 

- A pályamű készítője indokolja meg a témaválasztást. 

- A pályamű mindhárom témában tartalmazzon önálló kutatást, kísérleti eredményeket, 
értékelést, következtetéseket. 

- A felhasznált irodalmi adatok legyenek helytállóak. 

mailto:csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu
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- Nyelvezte, fogalmazása legyen világos, érthető, és logikus. 

 

Hagyományok, ízek, régiók, Toldi Miklós tudományos diákkonferencia 

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a 2013/2014. tanévben 
tizenegyedik alkalommal rendezi meg a „Hagyományok, Ízek – Régiók – program” Országos 
Tudományos Diákkonferenciát, 2014. április 04-05-én szakközépiskolás és szakiskolás diákok 
számára. 
 
Versenydolgozatokat az alábbi témákban várunk: 
 

1. Tájjellegű ételek: 
Hagyományőrzés, hagyományok modern formában, hogyan visszük hagyományainkat az 
európai unióba, elfelejtett ételmegőrzési hagyományok, sütés-főzés a szabadban, 
élelmiszeripari emlékeink, régi eszközök és mai utódaik, népszokások az 
élelmiszerkészítésben. 

2. Környezetvédelem, élelmiszerbiztonság az élelmiszeriparban 
Élelmiszereink csomagolása a XXI. században, környezetvédelem az élelmiszeriparban, 
az egészséges táplálkozási igények kielégítése az élelmiszer-előállításban, adalékanyagok 
az élelmiszeriparban, az élelmiszerek jelölésének jogharmonizációja, tudatformálás az 
élelmiszeriparban, élelmiszer-előállításunk az EU csatlakozás szemszögéből. 

3. Környezetünk élelmiszeripari nevezetességei, épületei, élelmiszert előállító dinasztiák 
Régi élelmiszeripari üzemeink, iskolánk története, élelmiszeripari dinasztiák bemutatása, 
az agrárium híres szülöttei, élelmiszeripari emlékeink, műemlékeink.  

 
A dolgozat tartalmi és formai követelményei: 
 

 A dolgozat terjedelme 10-15 oldal 12-es betűmérettel, normál sorközzel, sorkizárt 
igazítással szerkesztve mellékletek nélkül. (melléklet: rajzok, fényképek, irodalmi 
jegyzékek). 

 

 A szószerinti idézetet „” jelek alkalmazásával, és a forrás pontos megjelölésével kérjük 
jelölni, de ezek alkalmazása minimális (max. 5%) legyen. 

 

 A dolgozatot nyomtatott formában, bekötve, spirálozva kérjük megküldeni. A belső 
címlapon szerepeljen a dolgozat címe, alkotójának neve, az iskola neve és a dolgozat 
megírásában patronáló tanár neve is. 

 

 Iskolánk címére a dolgozat 1 példányát kell megküldeni. A dolgozatok beérkezésének 
határideje: 2014. március 15. 

 

 A dolgozatot élő szóban kell bemutatni egy vagy két tanulónak. A bemutatás ideje max. 
10 perc. A bemutatást diavetítéssel, írásvetítő fóliák felhasználásával, projektorral lehet 
szemléletesebbé tenni. 
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 A beérkező dolgozatok bírálatára neves szakembereket kérünk fel, az elhangzott 
előadással együtt szakmai zsűri dönt a művekről. 

 
A szakdolgozatokkal együtt kérjük, küldjék meg a dolgozat előadásához szükséges 
eszközigényeiket. 
A szakdolgozatokat az iskola címére kérjük postázni! A kérdések megválaszolásához telefonon 
és e-mailen is állunk rendelkezésükre. 
A konferenciára a távolabbról érkezők számára iskolánk kollégiumában térítés ellenében 
szállást és étkezést tudunk biztosítani. 
Szállás és étkezés igényét az iskolák a dolgozatok megküldésével egy időben jelezzék a 
weboldalról letölthető nyomtatvány kitöltésével. 
 
A versenyért felelős vezető: Bakó Kálmán igh. 
Elérhetőség: 
2750 Nagykőrös Ceglédi út 24. 53/351-922; 53/550-143 toldi@toldi-nk.sulinet.hu 
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IV. A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő országos őszi 
versenyek 

 

Országos Ifjúsági Őszi Kegyeleti Virágkötészeti Verseny 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 

Verseny időpontja: 2014. október 17-19. 
Verseny helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar 

1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
 

Szántóverseny középiskolások részére 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézmény honlapján www.mgszki.hu 
tekinthetik meg 2014. május 01-től. 

Verseny időpontja: 2014. szeptemberében 
Verseny helyszíne: VM DASZK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

 

Dr. Szepesi László Emlékverseny 

A piliscsabai VM KASZK Szakképző Iskola - Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola, Kollégium 
és VM Gyakorlóiskola megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevő intézmények 
részére meghirdetett Országos Szakmai Vetélkedőt. 
 
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
Verseny időpontja: 2014. október 15-17. 
Verseny helyszíne: VM KASZK Szakképző Iskola - Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző 

Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola 
2081 Piliscsaba, József Attila u. 2. 

 

Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő 

A 2013/2014. tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet rendezi meg a 
versenyszabályzatban meghatározott középfokú vadászképzést folytató tanintézmények 
országos versenyét. 
Verseny időpontja: 2014. szeptember 24-26. 
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettől 
kapják meg. Nevezési határidő: 2014. szeptember 15. 

 

http://www.mgszki.hu/
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Cukrász hagyományőrző verseny 

Az iskolák kétfős csapatokkal vehetnek részt a versenyen. A verseny szóbeli és gyakorlati 
részből áll. A versenyen az alábbi hét termék közül választja ki a bizottság az egy szóbeli, illetve 
két gyakorlati feladatot: 

 Dobostorta 

 Indiáner 

 Minyon 

 Rákóczi túrós 

 Rigójancsi 

 Zserbószelet 

 Pozsonyi kifli 

 Grillázs torta (csak szóbeli) 

A csapatok az iskola cukrász és sütő tanműhelyében készítik el a kijelölt termékeket. 

A termék elkészítése során a Hagyományok- Ízek- Régiók című könyvben leírtakhoz kell 
alkalmazkodni, amely beszerezhető: az VM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht., 
Budapest, Árpád út 51-53. tel.: 06-1-450-88-00) 

A gyakorlatra jelöletlen fehér pólót és az élelmiszer-előállítás követelményeinek megfelelő 
munkaruhát kell hozniuk a versenyzőknek. A termékek előállításához minden szükséges eszköz, 
berendezés és nyersanyag a csapat rendelkezésére áll. 

A csapatnak a helyszínen kell elkészíteni egy az induló csapat városára, megyéjére jellemző 
díszmunkát, amelyhez a szükséges nyersanyagokat és eszközöket a jelentkezési lap 
beküldésekor jelezni szíveskedjenek. 

A gyakorlati feladatok elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 óra. 

A gyakorlati verseny végeztével 20 perc áll rendelkezésre a csapatoknak, hogy az általuk hozott 
dekoráció segítségével az előállított termékeket a zsűri számára ízlésesen bemutassa. 

A szóbeli fordulóban a csapat tagjai 10 perces felkészülés után adnak számot a tudásukról.  

A nyolc termék közül a zsűri által kiválasztott termék történetét, szakmai fogásait, előfordulását 
és különleges jellemzőit kell 5 percben (csapatmunkával) előadni.  

A verseny részletes programja letölthető az iskola honlapjáról. 

A verseny nevezési díja 6000 Ft/csapat (a szervező átvállalja!). 

Részvételi szándékukat, étkezési és szállás igényüket (az igénylőlap letölthető az iskola 
honlapjáról) az iskola címére Bakó Kálmán igh. versenyszervezőnek jelezzék, (elérhetősége: 
toldi@toldi-nk.sulinet.hu, 53-351922) 2014. november 15-ig. 
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Pék hagyományőrző verseny 

A pék hagyományőrző versenyen a pék, pék-cukrász, illetve a sütő- és cukrászipari technikus 
szakképzésben részt vevő diákok vehetnek részt. 

A verseny részletéről az iskola honlapjáról www.pestibarnabas.hu tájékozódhatnak az 
érdeklődők. 

Verseny időpontja: 2014. októberében 
Verseny helyszíne: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

1065 Budapest, Andrássy út 63-65. 
 

http://www.pestibarnabas.hu/

