
Plumbing and Heating – Skills 15
(Víz-, gáz-, fűtésszerelő versenyszám

WORLDSKILLS-
EUROSKILLS



Mi az a WorldSkills?
• A szakmák világbajnoksága!

• A 4 napos verseny két évente kerül megrendezésre, melyet
kiállításokkal, konferenciákkal és más szakmai rendezvényekkel
tarkít a szervező ország.

• A versenyszámok folyamatosan bővülnek. (45. WS Kazan 2019:
több mint 60 ország, 56 szakma, közel 1600 versenyző,
megközelítőleg 1700 szakértő)



Bővebben:
ü Országonként és versenyszámonként egy versenyző nevezhet.

ü Egy versenyző számára csak egy WorldSkills engedélyezett

ü A versenyzők korhatára: 22 év

ü A verseny hivatalos nyelve az angol

ü A verseny hossza: max. 4 nap és a tiszta versenyidő max. 22 óra

ü A versenyfeladatok szakmafüggően már a verseny előtt ismert lehet 3 

hónappal. (nálunk ISMERETLEN)



SkillsHungary Program
Az első magyar WorldSkills szereplés 
Shizuokában
A SkillsHungary Program az MKIK felügyelete 
alá kerül a Magyar Kormány megbízásából
Az első magyar víz-, gáz-, fűtésszerelő 
versenyző WorldSkills Abu Dhabi 2017
EuroSkills Budapest 2018 7. helyezés a 
szakmánkban



„CÉLUNK A MAGYAR SZAKKÉPZÉS SZÍNVONALÁNAK
EMELÉSE, A SZAKKÉPZÉS NEMZETKÖZI SZÍNVONALÁNAK
SZÉLES KÖRBEN TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA,
MEGISMERTETÉSE.” – Csiszár Zsófia (Hivatalos Delegált)

Magyarország szakemberhiányban szenved. A nemzetközi
versenyeken való évek óta tartó sikeres részvétellel a magyar
fiatalok bizonyítják, hogy képesek vagyunk magas színvonalú
munkát végezni.
(EUROSKILLS Budapest 2018: 3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 9
kiválósági érem)



Versenyfeladat: 
• összetett gyakorlati munka, mely több szakágat érint és precíz 

technológiai tudás szükséges a kivitelezéshez
• moduláris rendszerű (víz-csatorna; fűtés; gáz; megújuló 

energetika; egyszerűbb tervezési feladat…)

MKIK BGéSzC – MGVE 
konzorcium

Szakértő

versenyrészvétel versenyfelkészülés Verseny előtt Verseny alatt
Felkészülés 
irányítása

Zsűrifeladatok
ellátása



Pontozás

üWSSS (WorldSkills Standard Specification): 6-8 főkritériumon
belül 5-25 alkritérium, ezeken belül az számos aspektus
alapján (összesen nagyságrendileg 250 szempont)
üA főkritériumok szerint csoportosan végzik a Szakértők a

pontozást.
üSzakértő a saját versenyzőjét NEM értékeli
üSzakértő a saját versenyzője összesített értékelési lapját

átnézi és az aláírásával fogadja csak el. (óvás ekkor
lehetséges)



WorldSkills Abu Dhabi 2017: Skills15 Test Project



Marking Scheme_1



Marking Scheme_2



Marking Scheme_3









Nyertes munka: Swiss Team





KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!

Készítette: Szigetvári Csilla – WS/ES Expert


