
 

    

VERSENYFELHÍVÁS  
FESTŐ – DÍSZÍTŐFESTŐ SZAKMÁBAN 

A WORLDSKILLS SHANGHAI 2022 
NEMZETI VÁLOGATÓRA 

 

A WorldSkills Hungary program egy különleges lehetőséget biztosít minden elszánt 
fiatal számára, aki szeretne a szakmája legjobbja lenni. A válogatóversenyek kihívásai, 
az intenzív szakmai felkészülés, valamint a világverseny élménye nem csak a szakmai 
életben nyújtanak kivételes előnyöket. A világszínvonalú szakmai tudás megszerzése 
és a gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása csak egy része annak, amit a program 
nyújtani tud. A felkészülés során fejlődik a versenyzők kitartása, munkabírása, a 
workshopoknak köszönhetően pedig a mentális felkészültségük és stabilitásuk is 
fokozódik.  

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 PPG Trilak Kft. és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együtt várja azoknak a 
fiatal szakembereknek, szakközépiskolásoknak, végzős szakiskolai tanulóknak a 
jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék tudásukat FESTŐ-DÍSZÍTŐFESTŐ 
szakmában az ifjú szakemberek világbajnokságán, a WorldSkills Shanghai 2022 
versenyen. 

A következő WorldSkills versenyt Shanghaiban, Kínában rendezik 2022. október 12-
17. között.  

 

A versenyre várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik: 

• 2000. január 1. után születtek (mivel a verseny felső korhatára a verseny 

évében betöltött 22 év); 

• vállalják a több fordulós válogatóversenyeken való részvételt, és a szakmai 

támogatók és a szakértők közreműködésével vezetett több hónapon át tartó 

felkészítést az általuk biztosított képzőhelyeken; 

• előnyt jelent az alapszintű angol nyelvtudás (nem kötelező) 

• vállalják a WorldSkills Shanghai 2022 világversenyen való részvételt 

 

Jelentkezz versenyzőnek és legyél Te a szakmád világbajnoka! 



 

    

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:  2021 december 6. 

Válogatók lebonyolítása: 

 Az 1. válogató verseny ideje, helye:  

2021. december 13. (hétfő) és december 14. (kedd) 

Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium  
7622, Pécs, Batthyány u. 1-3,  

A 2. válogató verseny ideje, helye: 

2021. december 17. (péntek) és december 18. (szombat) 

PPG TRILAK Kft, Festőakadémia  
1238 Budapest, Grassalkovich út. 16.  

 

Mi várható a válogatón? 

Szakmai gyakorlati feladatokat a jelentkezők részére e-mailban elküldjük. 3 modulból 
áll a válogató feladat. 1. Tapétázás, 2. Design feladat szerkesztés, nagyítás - kifestés, 
3. Színkeverés szerkesztés, maszkolás mellett kifestés.  

A szakmai feladatok rövid leírása: 

A festett felületeknél szempont a fedőképesség és a homogén felület elérése és a 
tiszta precíz munka. Vonalon belüli festések és szerkesztési nyomok elfedése. A 
feladatokat 1 mm - es pontossággal kell felszerkeszteni és kifesteni. A sarkokat éles 
egyenes szögben kell kifesteni. 
 
Tapétázásnál homogén felület, valamint a ragasztómaradványmentes és 
hézagmentes illesztés a megfelelő. 

A jelentkezők létszámától függően egy - vagy több körös válogatóversenyen mérik 
össze tudásukat. Ez után a győztes versenyző több hónapos szakmai felkészítés után 
a WorldSkills Shanghai 2022 szakmai világversenyen képviseli hazánkat. 

 

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


 

    

További információ 

További információ elérhető az alábbi linkeken: 

▪ WorldSkills Hungary Program 

▪ WorldSkills Hungary Program - tájékoztató 

▪ Jelentkezésemmel versenyzőként mit vállalok és mit kapok? 

 

valamint: 

Csáki Csaba szakértőnél 
e-mail cím: csakiszolgbtk@gmail.com 
mobil: +36 30 933 9507 

Horváth József szakmai támogatónál 
e-mail cím: jozsef.horvath@ppg.com 
mobil: +36 30 203 4820  

 

 

 

https://worldskillshungary.hu/
https://worldskillshungary.hu/mi-is-a-worldskills-hungary
https://worldskillshungary.hu/mit-vallalok-es-mit-kapok

