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A SKILLSHUNGARY PROGRAM ALAPELVEI ÉS
CÉLKITŰZÉSEI
BEVEZETŐ
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkötelezett Magyarország versenyképességének növelésében
és meggyőződésünk, hogy ennek fontos feltétele, az ország szakképzési rendszerének megújítása.
Magyarország a 2011-2013 években teljes körű reformot hajtott végre a szakképzési rendszer
vonatkozásában. 2013 szeptemberében a régióban elsőként Magyarország állami fenntartású
szakoktatási intézményeiben a német duális szakképzési rendszer mintájára került bevezetésre a duális
rendszerű képzés.
A SkillsHungary Program a Magyar Kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között 2010.
november 26-án a létrejött megállapodás értelmében 2011-től a Kamara szervezésében valósul meg,
melynek értelmében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseli Magyarországot teljes jogú
tagként a WorldSkills International és WorldSkills Europe szervezetekben.
A SkillsHungary program részeként a magyar versenyzők kiválasztását és felkészítését a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara a kezdetektől fogva Szakmai Támogatókkal karöltve szervezi meg, és
2011 óta évről évre sikeresen vesz részt a WorldSkills és EuroSkills versenyeken, számtalan érmet és
tapasztalatot elhozva, melyet folyamatosan beépít a hazai szakképzés rendszerének reformjába.

A SKILLSHUNGARY PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 2018-2022
A Magyar Csapat minél eredményesebb szereplése, mindkét versenytípusban dobogós helyek
szerzése, és az ország rangsorban a EuroSkills versenyek esetében a jelenlegi pozíció megtartása (első
10 hely) a WorldSkills versenyek esetében előrelépés (első 25 hely)
A versenyen szerzett tapasztalatok beépítési a szakképzés rendszerébe;
A szakmunka presztízsének növelése, a szakmunkás életpályamodell népszerűsítése, megadni a
szakmunkának, a kétkezi munkának járó tiszteletet és a megérdemelt figyelmet.
A WorldSkills és EuroSkills versenyek ismertségének és elismertségének emelése Magyarországon.
A WorldSkills és EuroSkills versenyzők bemutatása a fiataloknak, mint követendő példa a modern
média eszközeinek felhasználásával.
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1 SZAKMAI TÁMOGATÓK
A nemzetközi versenyek szakmáinak támogatói alapvetően három körből kerülnek ki:
• Gazdálkodó szervezetek (cégek, vállalkozások)
• Szakmai szervezetek, szövetségek
• Iskolák, oktatási intézmények
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a felkészülés hatékonyságát növeli az, ha van
egy olyan bázisiskola, ahol a kiválasztott versenyző felkészítése stabilan megvalósítható.
Kijelenthető, hogy a
tapasztalatszerzés éve.

támogatott

szakmában

az

első

két

nemzetközi

verseny

a

Az első WorldSkills és EuroSkills versenyen történő szereplést követően a kívánt eredmény a
WorldSkills versenyen a kiválósági szint elérése, EuroSkills versenyen pedig az érmes helyezés.
Az eredményes szereplés esetén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Szakmai
Támogatóval hosszú távú együttműködési megállapodást köt, az adott szakmában
támogatói pályázat beadására a következő években nincsen szükség, azonban a kiválasztás és
a felkészülés ütemezéséről és tematikáról évről évre szükséges a támogató szervezetnek a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megnevezett személyeknek folyamatos és teljes körű
tájékoztatást nyújtani, minimum az alábbi témákat részletesen tárgyalva:
Költségterv, melyből kiderül, a szakmai támogató hogyan tervezi biztosítani a
kiválasztáshoz és felkészítéshez szükséges:
•
•
•
•

emberi erőforrást (felkészítők, segítők);
gépeket, eszközöket;
a gyakorláshoz szükséges anyagokat;
a versenyző(k) felkészüléséhez szükséges utazási és egyéb költségek térítését.

Idő-, és feladatterv, melyből kiderül:
• mennyi órában és
• milyen ütemezéssel
• milyen helyszíneken, és szakemberekkel tervezi megvalósítani a kiválasztást ás felkészülést.
Valamint havi rendszerességű szöveges és képes beszámoló a felkészítésről.
A versenyző kiválasztásával és felkészítésével kapcsolatos Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai
és a Szakmai Támogatói feladatokat ezen dokumentáció melléklete tartalmazza.
Amennyiben a fent megfogalmazott elvárások nem teljesülnek és azokra nincs objektív,
elfogadható magyarázat, úgy a továbbiakban az adott szakma megfigyelés alá kerül. A

A SkillsHungary Program alapelvei és célkitűzései

Verzió:1.0
Dátum: 2017.09.28

4/ 13

megfigyelés alatt lévő szakmák esetében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara feltétlenül
javasolja a Szakmai Támogatónak a kiválasztási rendszer, a felkészülési tematika és felkészítői
csapat felülvizsgálatát.
Amennyiben a változtatások nem hozzák az elvárt eredményt az adott szakma nevezése a
következő versenyre bizonytalanná válik, azonban minden esetben a döntés előtt személyes és
írásos egyeztetést javaslunk a Szakmai Támogató szervezet képviselőivel.

2 HOGYAN KERÜL BE EGY SZAKMA A SKILLSHUNGARY
PROGRAMBA?
Egy új szakma kétféle úton válhat a SkillsHungary Program részévé:
1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általi, belső kezdeményezésre, szakmapolitikai döntés
alapján (a gazdaság szempontjából fontos szakma, hiányszakma, komolya hagyománnyal
és nagy merítési bázissal rendelkező szakma).
2. Külső kezdeményezésre, erős, megalapozott támogatói igény alapján, melyről az igényt
megfogalmazó cég vagy szervezet írásban tájékoztatja a Kamara mindenkori képviselőit
(oktatási és képzési igazgató, hivatalos és technikai delegáltak), részletezve azt, hogy miért
tartja fontosnak a szakma felvételét a versenyprogramba.

A SkillsHungary program a versenyekre csak olyan versenyszámokban indít versenyzőket,
melyeknél megfelelő Szakmai Támogatóval biztosított a versennyel kapcsolatos előkészítő és
felkészítő tevékenység, valamint a Szakmai Támogatói szándék egybeesik a szakképzés
politikai és szakképzés fejlesztési elképzelésekkel.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fenntartja magának azt a jogot, hogy a javasolt
szakértő jelentkezését elutasítsa és a Szakmai Támogatóval történő egyeztetést követően új
szakértő kerüljön kijelölésre.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a beérkezett szakmai támogatói jelentkezés esetén is
fenntartja az egyes szakmák törlési jogát a versenyeken elért eredmények, a szakma
gazdaságban betöltött fontossága, a rendelkezésre álló támogatási forrás figyelembevétele
alapján.

Abban az esetben, ha az alacsony jelentkezői létszám miatt a WorldSkills International vagy a
WorldSkills Europe töröl egy versenyszámot, a Szakmai Támogató semmilyen kártérítési
igénnyel nem élhet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szemben.
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3 VERSENYZŐK - KIVÁLASZTÁS, FELKÉSZÍTÉS, VERSENYZŐI
ÉLETÚT
3.1 KIVÁLASZTÁS
A versenyző kiválasztása a Szakmai Támogató feladata, melyet a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a versenyfelhívás közzétételével és terjesztésével, valamint az online jelentkezési
felület biztosításával, és az ott leadott adatok kezelésével segít. A kiválasztási folyamat végén a
versenyző személyét a szakmai Támogató javaslata alapján a kamara hagyja jóvá.
Alapvető előírás, hogy a versenyzők kiválasztása mindenféleképpen egy országos merítésű
szakmai versenyen kell, hogy megtörténjen.
A válogatóversenyre történő jelentkezés a SkillsHungary weboldalon biztosított online
jelentkezési felületen zajlik.
A felhívást (mely tartalmazza az alapparamétereket, de legalább az időpontot és egy leírást a
versenyfeladat jellegéről) az adott szakma válogatóversenyére a SkillsHungary weblapon
minimum két hetes jelentkezési határidővel közzé kell tenni. A felhívás tartalmi és szakmai
részének megfogalmazása a Szakmai Támogató feladata, melyhez a SkillsHungary Program
biztosítja az arculati kézikönyvnek megfelelő sablont.
Van lehetőség arra, hogy a kiválasztás egy már meglévő szakmai verseny keretei között
történjen, azonban a Szakmai Támogatónak biztosítania kell, hogy a kiválasztás a nemzetközi
versenyeken alkalmazott sztenderdek figyelembevételével történjen, illetve gondoskodnia kell
arról, hogy a versenyen részt venni szándékozó jelöltek a www.skillshungary.hu weboldalon
található online regisztrációs rendszeren jelentkezésüket megtegyék.
A Magyar Kereskedelmi és
megküldendő dokumentumok:

Iparkamara

részére

a

válogatóversennyel

kapcsolatban

A válogatóverseny előtt egy héttel:
• pontos helyszínt és időtervet,
• a versenyfeladatot (a részletes pontozással),
• az értékelésben részt vevő szakemberek listáját és adatait.
A válogatóversenyt követően 24 órán belül:
• jelenléti ívet
• eredménylistát, a zsűritagok aláírásával
• a pontozólapok másolatát
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A válogatóversenyre minden esetben meg kell hívni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
képviselőit, az általuk megjelölt szakértőt (bevonva a verseny értékelésébe), illetve biztosítani
kell a Kamara által megjelölt sajtó számára a hozzáférést az ott résztvevő versenyzőkhöz és
szakemberekhez.
A válogatóverseny a jelentkezők számának függvényében állhat több körből, ez esetben a fenti
dokumentumokat minden kör alkalmával meg kell küldeni.
Több körös válogatóverseny esetében a döntő/szétlövés alkalmával kerül kiválasztásra az, az
ideális esetben két jelölt (vagy csapat), akik közül a Szakmai Támogató, a versenyre jelölt
felkészítést vezető szakértő és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös döntése alapján az
országot képviselő versenyző kikerül.
A versenyző kiválasztása két fő szempont alapján történik:
• szakmai alkalmasság;
• mentális alkalmasság (motiváltság, elhivatottság, stressztűrés).
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Szakmai Támogató a kiválasztáskor fenntartja
magának a jogot arra, hogy közös megegyezéssel ne pusztán szakmai, hanem mentális
alkalmassági szempontokat is figyelembe véve döntsön.
3.1.1 A KIVÁLASZTÁS IDŐPONTJA
Az országos válogatóversenyt adott év első negyed évében javasolja lebonyolítani a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara azzal a kiegészítéssel, hogy a Kamarával előzetesen egyeztetve a
versenyző megnevezése későbbi időpontban is lehetséges.

3.1.2 MEGJELENÉS A SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON
A SkillsHungary Programba kiválasztott versenyzők számára, amennyiben nem mérettetik meg
magukat az aktuális évi Szakma Sztár Fesztiválon, feltétlenül javasoljuk egy másfél napos
bemutatóprojekt lebonyolítását a Fesztivál területén. A bemutatóhoz szükséges területet és
vizualizációt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az eszközöket és anyagokat a Szakmai
Támogató biztosítja.

A Fesztiválon történő megjelenés több szempontból is előnyös:
•
•
•
•

az SZKTV, OSZTV versenyzőknek megmutatja a nemzetközi megmérettetés lehetőségét;
megismerteti nemzetközi színvonalat;
bemutatja, népszerűsíti a WorldSkills és EuroSkills versenyeket;
megjelenési lehetőséget kínál a Szakmai Támogatóknak.
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3.2 A VERSENYZŐ SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSE
A szakmai felkészítés megszervezése, feltételeinek biztosítása, és lebonyolítása a Szakmai
támogató feladata. A Szakmai Támogató nevezi meg a felkészülést vezető szakértőt, aki a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóváhagyása után a versenyen a nemzetközi szakértői
zsűriben értékelőként képviseli a Kamarát és Magyarországot.
Az eredményesebb szereplés elősegítése érdekében a versenyzők és a felkészítő szakemberek
számára minden évben, az év elején meghatározott (16-24 hét, maximum heti 5 nap, napi
8 óra) időtartamra, az intenzív, célzott szakmai felkészítés idejére a szakemberek kieső
munkabérének pótlására, illetve a felmerülő költségek (például útiköltség, szállás) fedezésére a
Kamara – megbízási szerződés keretében – keresetkiegészítő juttatást biztosít az alábbi
feltételekkel
• a válogatóversenyt követően a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghatározott
határidőig az egyes versenyszámok támogatói elektronikus és postai úton az Kamara felé
benyújtják az intenzív felkészítésre vonatkozó ütemtervet konkrét időpontokkal,
témakörökkel, helyszínekkel, a felkészítő szakember megnevezésével;
• a szakmai támogató a felkészítés során bekövetkezett esetleges változásokról (időpont,
helyszín, felkészítő szakember személye) maximum 48 órán belül írásban értesíti a
Kamarát;
• a szakma felelős szakértője az intenzív felkészülési szakasz alatt folyamatosan
vezeti a Munkanaplót, az intenzív felkészülés lezárását követően az eredeti, aláírással
hitelesített példányt a Kamara részére a megadott határidőig postai úton megküldi;
• a szakmai támogató a felkészítő szakember intenzív felkészítés ideje alatt végzett
munkájáról teljesítési igazolást állít ki havonta, amelyet megküld a Kamara részére;
• az adott versenyen Magyarországot képviselő szakértő a szakmai felkészítésben részt vevő
versenyző részére teljesítési igazolást állít ki havonta, amelyet megküld a Kamara részére.
A pontos és részletes feltételeket, valamint a formanyomtatványokat minden esetben az
aktuális évi intenzív szakmai felkészítési szabályzat tartalmazza.
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3.3 A VERSENYZŐ MENTÁLIS FELKÉSZÍTÉSE
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gyakorlati felkészülés mellett kiemelt figyelmet fordít
a versenyzők és szakértőik mentális felkészítésére, egy komplex mentális felkészülés program
keretében, az alábbiak szerint:
• kiválasztási tanácsadás, nyújtása;
• felkészítési látogatások, személyre és szakmára szabott teljesítményorientált coachinglátogatások, interjúk;
• a versenyzők felkészülés közbeni látogatása, mentális, pszichés támogatása, versenyző és
szakértő közötti kapcsolat erősítése, harmonizálása, megakadások, problémás helyzetek
kezelése;
• szakértők mentális, pszichés felkészültségének növelése a versenyzők eredményesebb
felkészítése és a versenyen történő hatékony támogatása céljából, különös tekintettel a
szakértők versenynapokon végzett szakértői diplomáciai tevékenységére, versenyzőik
stressz kezelésére – 1,5 napos szakértői tréning lebonyolítása;
• mentális felkészítő tréningek az alábbiak szerint:
‒ szakértői tréning: szakértők mentális, pszichés felkészültségének növelése a
versenyzők eredményesebb felkészítése és a versenyen történő hatékony támogatása
céljából, különös tekintettel a szakértők versenynapokon végzett szakértői diplomáciai
tevékenységére, versenyzőik stressz kezelésére;
‒ versenyzői tréning: csak a versenyzőknek szóló mentális felkészítő tréning konkrét
stresszkezelő technikákkal az egyenletes teljesítmény fenntartása érdekében;
‒ csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning: a Magyar Csapat minden tagja
számára a versenyre felkészítő, az együttműködést segítő és mentális felkészítő tréning
tartása, mely alkalmat ad a csoportkohézió kialakítására.

A Magyar Kereskedelmi És Iparkamara a szakmai támogatóval közösen fenntartja a
jogot arra, hogy a versenyzőt a felkészülés során visszahívja, és helyette a tartalék
versenyzőt vagy szükség esetén más versenyzőt nevezzen helyette, amennyiben:
• A versenyző nem tesz eleget a versenyfelhívással egy időben közzétett versenyzői
kötelezettségek bármelyikének,
• A versenyző szakmai felkészülése nem az elvárt ütemben halad,
• A versenyző hozzáállása, mentális felkészültsége elmarad a várttól.
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3.4 VERSENYZŐI ÉLETÚT
Alapvető célkitűzés, hogy egy versenyző mindkét versenyen (WorldSkills és EuroSkills) is
elindulhasson,
kihasználva
így
az
első
alkalommal
megszerzett
nemzetközi
versenytapasztalatot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Szakmai Támogató közösen
hozza meg a döntést, hogy a versenyző eredménye alapján jogosult-e a következő versenyen
újbóli kiválasztási procedúra nélkül részt venni. Az előző években a versenyzők két versenyre
történő kiválasztása a legtöbb szakma esetében megvalósult.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindazonáltal javasolja, hogy a lehető legtöbb esetben
a Szakmai Támogató éljen az újabb kiválasztási folyamat lehetőségével, így biztosítva a
folyamatos versenyhelyzetet.
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1./A MELLÉKELT: A SKILLSHUNGARY
KAPCSOLÓDÓ ÉVES FELADATOK

PROGRAMHOZ

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FELADATAI
A VERSENYZŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
• a versenyszám Szakmai Támogatójával történő egyeztetést követően a válogató versenyre történő
felhívás közzététele, országos terjesztése a kamara csatornáin, hálózatán keresztül;
• a kiválasztási folyamat nyomon követése;
• az egyes versenyszámok kiválasztásához kapcsolódóan egy alkalommal a feladatíró és a háromtagú
zsűri tagjainak díjazása.
A VERSENYZŐ FELKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN
• a versenyzők, szakértők mentális, pszichés felkészítésének megszervezése;
• a Szakma Sztár Fesztivál alatt lebonyolítandó SkillsHungary bemutatók helyszínéhez kapcsolódó
technikai feltételek megszervezése:
‒ a bemutatóműhelyek felépítésének felügyelete,
‒ a kommunikációs felületek megterveztetése, és elkészíttetése, mindezek finanszírozása;
• a bemutatón részt vevő versenyzők, szakértők, zsűritagok szállásának, étkezésének biztosítása;
• a versenyre kiválasztott versenyző(k) felkészítési folyamatba épített intenzív szakaszára
(meghatározott időtartamú) a versenyzők és a felkészítő szakemberek számára jövedelempótló
támogatás biztosítása (versenyszámonként);
• a kiválasztott szakértők és versenyzők adott versenyre történő regisztrációjának lebonyolítása, a
kiutazásának megszervezése, a regisztrációs csomagok és az utazási költségek finanszírozása, és a
jogszabályok szerinti napidíj megfizetése;
• a Szakmai Támogató által biztosított és megfelelően beládázott, valamint a szükséges iratokkal
ellátott szerszámok, eszközök és anyagok versenyhelyszínére történő oda- és visszaszállítása,
szállítási csomagbiztosítása.
FOLYAMATOS ÉVES FELADATOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
• szerződéskötést követően, a kijelölt kapcsolattartón keresztül folyamatos egyeztetés és
információátadás az éves feladatokról a Szakmai Támogatóval;
• a Szakmai Támogató számára a versennyel kapcsolatosan beérkező információk folyamatos
átadása, illetve a szponzorok által javasolt szakértővel való közvetlen kapcsolattartás;
• a Szakmai Támogató méltóképpen történő megjelenítése a nyomtatott és online
sajtóközleményekben, híradásokban, különböző szakmai rendezvényeken;
• a Szakmai Támogató által rendezett szakmai tanácskozásokon külön kérésére a SkillsHungary
program bemutatása, külön kitérve a szponzor által végzett munkára;
• a versenyről készítendő filmben a támogatott szakmák, versenyszámok megjelenítését, és az így
elkészített film online terjesztése.
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1./B MELLÉKELT: A SKILLSHUNGARY
KAPCSOLÓDÓ ÉVES FELADATOK

PROGRAMHOZ

A SZAKMAI TÁMOGATÓK FELADATAI
A VERSENYZŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE SORÁN:
• Országos válogató verseny szervezése és lebonyolítása, ahhoz a helyszínek, anyagok, eszközök és
az értékelők és az ezekhez kapcsolódó költségek biztosítása;
• versenyfelhívást megfogalmazása, annak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára
megküldése, és a támogató saját csatornáin történő megjelentetése, használata;
• a versenyzők jelentkezéséhez az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által biztosított elektronikus
felületet használata;
• a beérkezett jelentkezések maximum két héten belül történő elbírálása, a bírálat eredményéről a
jelentkezők és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása;
• a válogatóversenyek versenyfeladatainak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetett
formában történő előkészítése, és annak eljuttatása a Kamarához a verseny fordulói előtt;
• a válogatóverseny minden fázisára az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjének
meghívása;
• a válogatóverseny eredményéről a versenyt követően egy héten belül a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara és a résztvevők hivatalos tájékoztatása, az eredményt igazoló dokumentáció
megküldése, az első két helyezett versenyző megnevezése;
• a kiválasztott versenyzővel és a tartalékversenyzővel, amennyiben nem vesznek részt az SZKTV és
OSZTV versenyek döntőjében, a Szakma Sztár Fesztiválon min. másfél napos szakmai bemutató
tartása, az ehhez szükséges szerszámok, anyagok biztosítása;
• a WorldSkills, EuroSkills versenyek megrendezési időpontjának függvényében, de minimum a
verseny előtt négy hónappal a versenyen indítandó csapat, vagy versenyző kiválasztása.
A VERSENYZŐ SZAKMAI FELKÉSZÍTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE SORÁN:
• A felkészítés szakmai részének megszervezése, a felkészítést végző szakemberek leszervezése, és
mindezekhez a kapcsolódó költségek biztosítása;
• a teljes felkészülési folyamat során biztosítani a felkészítések helyszíneit, anyagokat, eszközöket és
mindazon általános és speciális szerszámokat, eszközöket, gépeket és védőfelszereléseket,
amelyekkel a versenyző versenyezni fog;
• biztosítani a versenyzők felkészítéséhez a szakembereket;
• javaslatot tenni, olyan angolul beszélő szakértőre, aki megszervezi, irányítja az adott
versenyszámmal kapcsolatos hazai felkészítést, és részt vesz a EuroSkills és WorldSkills versenyek
nemzetközi szakértői zsűrijének éves munkájában, a verseny előkészítése és lebonyolítása során.
ÉVES FELADATOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
• Folyamatos tájékoztatást nyújtani a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére, minimum havi egy
írásbeli beszámolóval;
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• biztosítani, hogy a sajtó, a média képviselői, valamint a verseny iránt érdeklődők a
válogatóversenyeket és a felkészítés folyamatát megtekinthessék;
• a versenyhez kapcsolódó médiamegjelenések alkalmával említeni a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarát, mint a SkillsHungary Program támogatóját.
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