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A Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívása 

az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 
2022/2023-as tanévben 

I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) 

Az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó országos szakmai tanulmányi versenyeket a 
szakterületen működő technikumi képzést folytató szakképző intézmények nappali rendszerű 
szakmai oktatásban végzős tanulók számára, az alábbi szakképesítésekben hirdeti meg:  
 

Tanulmányi versenyek 
A verseny időpontja és helye 

Elődöntő Döntő 

OKJ 54 621 01 

Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 01. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2023. március 29-31. 
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 
7100 Szekszárd, Palánk 19. 

OKJ 54 621 02  

Mezőgazdasági technikus 

Központi írásbeli verseny 
 2023. február 01. 
 10:00 óra 
 regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2023. március 29-31. 
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 
7100 Szekszárd, Palánk 19. 

OKJ 54 623 02  

Erdésztechnikus 

 Központi írásbeli verseny 
 2023. február 01. 
 10:00 óra 
 regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2023. április 17-19. 
Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti 
Technikum 
 6721 Szeged, József Attila sgt.26. 

OKJ 54 541 01 

Élelmiszeripari analitikus 
technikus 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,  

 Páter Károly utca 1. 

2023. március 29-31. 
Közép-magyarországi ASzC Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 
 

OKJ 54 541 02 

Élelmiszeripari technikus 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,  

 Páter Károly utca 1. 

2023. március 29-31. 
Közép-magyarországi ASzC Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 
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Tanulmányi versenyek 
A verseny időpontja és helye 

Elődöntő Döntő 

OKJ 54 581 01 

Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus 

2023. március 01. 
Mikoviny Sámuel Emlékverseny 

Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézet 
8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma u. 1-3. 

2023. március 27-28. 
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézet 
8000 Székesfehérvár,  
Pirosalma u. 1-3. 

OKJ 54 581 02 

Parképítő és fenntartó 
technikus 

 Központi írásbeli verseny 
 2023. február 01. 
 10:00 óra 
 regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2023. április 3-5. 
Kisalföldi ASzC Herman Ottó 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen 
utca 1. 

OKJ 54 521 05 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 03. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,  

  Páter Károly utca 1. 

2023. április 17-19. 
Alföldi ASzC Galamb József 
Mezőgazdasági Technikum és 
Szakképző Iskola 
6900 Makó, Szép utca 2-4. 

OKJ 54 850 01 

Környezetvédelmi technikus 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,  

 Páter Károly utca 1. 

2023. március 30-31. 
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Technikum és 
Szakképző Iskola 
6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9. 

OKJ 54 625 01 

Vadgazdálkodási technikus 

 Központi írásbeli verseny 
 2023. február 01. 
 10:00 óra 
 regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

2023. április 12-14. 
Kaposvári SZC Dráva Völgye 
Technikum és Gimnázium 
7570 Barcs, Szent László u. 13. 

 
Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek az agrár-szakképesítésekre vonatkozó szakmai és 
vizsgakövetelményekről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet (továbbiakban: SZVK) előírásaival 
összhangban kerülnek megszervezésre.  
 
Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek szervezésénél a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(továbbiakban: NAK) által kiadott Versenyszabályzat előírásait kell alkalmazni.  
 
Amennyiben a szakmai versenyre nevező tanuló nem az OKJ szerinti képzésben vesz részt, a 
verseny során a felhívásban meghatározott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmény 
szerinti versenyfeladatokat kell teljesítenie, amelyek eredményeiről állítja ki a NAK a 
mentességek igazolásához szükséges hivatalos értesítőt. 
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Az OSZTV-re benevezett tanulók tudásának mérése két fordulóban történik: 

- elődöntő versenyeken, amelyek 
o helyszíne: a táblázatban feltüntetettek szerint, a mindenkori járványügyi és 

veszélyhelyzeti szabályok szigorú betartása mellett  
o időpontja: a táblázatban feltüntetettek szerint 

 
Amennyiben az aktuális járványügyi és veszélyhelyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések 
miatt a központi írásbeli elődöntő a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban 
nem szervezhető meg, viszont a lokális lebonyolítás megvalósítható, akkor az intézkedések 
szigorú betartása mellett: 
o helyszín: a nevező iskola 
o időpont: 2023. február 01. (szerda) 9:00 óra 

 
Az elődöntők megrendezését illetően a nevező iskoláknak mindkét megvalósítási opcióra fel kell 
készülniük. Az elődöntők szervezésével kapcsolatos további információk a NAK honlapján 
(www.nak.hu) kerülnek közzétételre. 

 

- döntő versenyeken a versenyszervező intézményben, amelyek 
o helyszíne: a táblázatban feltüntetettek szerint, a mindenkori járványügyi és 

veszélyhelyzeti intézkedések szigorú betartása mellett  
o időpontja: a táblázatban feltüntetettek szerint 

 
 
A szakképző intézmények szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan 
válogató versenyeket szervezhetnek. 

Elődöntő - központi írásbeli verseny 

A központi írásbeli versenyekre a tanulók az iskola igazgatójánál jelentkezhetnek, a nevezéseket 
a NAK csak az iskoláktól fogadja el! A jelentkezők névsorát az iskola igazgatója küldi meg 
elektronikus úton excel fájlként Wohlram Barbara szakképzési asszisztens részére 
(bodnar.barbara@nak.hu) 2022. december 12-ig és egyidejűleg postai úton is a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóság címére (1115 Budapest, 
Bartók Béla út 105-113.). 
A jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot a https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-
ugyek/szakkepzes oldalról lehet letölteni. 
  

Az Élelmiszeripari analitikus technikus versenyre, a Parképítő és fenntartó technikus versenyre 
és a Vadgazdálkodási technikus versenyre osztályonként 10 fő nevezhet. 

Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus versenyre, az Élelmiszeripari technikus 
versenyre, az Erdésztechnikus versenyre a végzős évfolyam tanulóinak 30%-a nevezhet. 
 
A Környezetvédelmi technikus versenyre, a Mezőgazdasági gépésztechnikus versenyre és a 
Mezőgazdasági technikus versenyre a végzős évfolyam tanulóinak 20%-a nevezhet. 
 

mailto:bodnar.barbara@nak.hu
https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes
https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes
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Az elődöntőn a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott írásbeli vizsgatevékenységnek megfelelően. 
Az egyes feladatok időtartama megegyezik a szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiben megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő teljes tananyagát 
tartalmazzák. 

Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik. 

Az írásbeli feladatok értékelését – a központilag kiadott javítási útmutató alapján – 
szakképesítésenként felkért szakértők végzik. 

A döntőbe jutás feltétele a szakképesítés minden írásbeli vizsgafeladatának legalább 50%-ra 
történő teljesítése. Az eredmények összesítését követően az adott szakképesítés első 15 
helyezett versenyzője folytathatja a versenyt a döntőben. 

A Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés esetén az eredmények összesítését követően 
az első 18 versenyző folytathatja a versenyt. 

KIVÉTEL - Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés 

A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítésben szervezett OSZTV 
elődöntője a Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny keretein belül zajlik, amely 
döntőjének időpontja 2023. március 01. Az emlékverseny kiírása a versenyfelhívás III. pontjában 
megtalálható. 

A Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny döntőjén a legjobb eredményt elért 15 
versenyző folytatja a versenyt a Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus OSZTV 
döntőjében. 

Döntő 

A NAK levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának igazgatóját, valamint a 
továbbjutó versenyzők névsorát a honlapján (www.nak.hu) közzéteszi. 

A versenyen a tanulók a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 
gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységeknek megfelelő feladatokban mérik össze tudásukat. A 
szóbeli tételek az agrárminiszter által jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból kerülnek 
kiválasztásra.  

A verseny értékelése: Az elődöntőn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelményeiben meghatározott súlyozással viszi tovább a versenyző a döntőbe. A döntő 
szakképesítésenkénti helyezési rangsora a döntőbe jutott versenyzők írásbeli, gyakorlati és 
szóbeli feladatokban elért súlyozott eredménye alapján alakul ki. 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) 
bekezdése, valamint a Versenyszabályzat alapján a legalább 71% összteljesítményt elért 
versenyző, amennyiben a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott 
vizsgatevékenységeknek megfelelő valamennyi versenyfeladat esetén elérte a legalább 40%-ot, 

http://www.nak.hu/
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a szakmai vizsgán mentesül valamennyi vizsgatevékenység teljesítése alól 100% teljesítménnyel 
és jeles (5) eredménnyel. 

A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott valamely 
vizsgatevékenységnek megfelelő versenyfeladat vagy versenyfeladatok eredményeinek 
összesítése során elért 71% vagy afeletti teljesítmény esetén a versenyző mentesül a szakmai 
vizsgán az adott vizsgatevékenység teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles (5) 
eredménnyel, amennyiben a vizsgatevékenységeknek megfelelő minden versenyfeladatban 
elérte a legalább 40%-ot. 
 
Az eredmények szakmai vizsgán történő beszámításához a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adja 
ki a mentességekről szóló igazolást. 

Az OSZTV döntőjére továbbjutó OKJ 54 541 02 Élelmiszeripari technikus versenyzők Záró 
dolgozatot készítenek, melynek beküldési határideje 2023. március 13. A dolgozatokat 
elektronikusan pdf. formátumban Kovács András szakképzési szakértő részére, a 
kovacs.andras@nak.hu e-mail címre kell eljuttatni. 

Az OSZTV-n való részvétel díjtalan. 

mailto:kovacs.andras@nak.hu
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II. Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKTV) 

A NAK az alábbi szakmákban/szakmairányokban rendezi meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
szakképzésben résztvevő nappali rendszerű szakmai oktatásban végzős tanulók számára a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyeit. 
 

  Versenyek időpontja, helye 

Szakma azonosító száma, 
megnevezése 

Elődöntő Döntő 

4 0721 05 11 

Pék 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

2023. március 21-23. 
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás 
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző 
Iskola 
1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

4 0721 05 12 

Pék-cukrász 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

2023. március 21-23. 
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás 
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző 
Iskola 
1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

4 0721 05 02 

Édességkészítő 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

 
2023. március 29-30. 
Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
Technikum és Szakképző Iskola 
7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 19. 
 
 

4 0721 05 14 

Szőlész-borász 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 
 

2023. március 21-23. 
Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
7773 Villány, Mathiász János utca 2. 
 

4 0721 05 08 

Hentes és húskészítmény-
készítő 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 02. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 
 
 

2023. március 13-14. 
Déli ASZC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2/A. 
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4 0811 17 04 

Gazda/Állattenyésztő 
szakmairány 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 01. 
13:00 óra 
regisztráció 12:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  

 Páter Károly utca 1. 

2023. április 3-5. 
Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 

4 0811 17 04 

Gazda/Növénytermesztő 
szakmairány 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 01. 
13:00 óra 
regisztráció 12:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  

 Páter Károly utca 1. 

2023. április 3-5. 
Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
6440 Jánoshalma, Béke tér 13. 

4 0811 17 04 

Gazda/Lovász szakmairány 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 01. 
13:00 óra 
regisztráció 12:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

2023. április 12-14. 
Közép-magyarországi ASzC Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 
2600 Vác, Telep utca 2-4. 

4 0821 17 01 

Erdőművelő-fakitermelő 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 01. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

2023. április 12-14. 
Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 

4 0810 17 07 

Mezőgazdasági gépész 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 03. 
10:00 óra 
regisztráció 9:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

2023. április 3-5. 
Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

   6640 Csongrád, Szentesi út 2/a    
 

4 0812 17 05 

Kertész 

Központi írásbeli verseny 
2023. február 01. 
13:00 óra 
regisztráció 12:30-ig 
Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem 
2100 Gödöllő,  
Páter Károly utca 1. 

2023. április 20-21. 
Közép-magyarországi ASzC Fáy András 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 
2119 Pécel, Maglódi út 57.  
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A Szakma Kiváló Tanulója Versenyek a Képzési és Kimeneti Követelmények (továbbiakban: KKK) 
előírásaival összhangban kerülnek megszervezésre. 

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyek szervezésénél a NAK által kiadott Versenyszabályzat 
előírásait kell alkalmazni. 
 
Az SZKTV-re benevezett tanulók tudásának mérése két fordulóban történik: 

- elődöntő versenyeken, amelyek 
o helyszíne: a táblázatban feltüntetettek szerint, a mindenkori járványügyi és 

veszélyhelyzeti szabályok szigorú betartása mellett 
o időpontja: a táblázatban feltüntetettek szerint 

Amennyiben az aktuális járványügyi és veszélyhelyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések 
miatt a központi írásbeli elődöntő a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban 
nem szervezhető meg, viszont a lokális lebonyolítás megvalósítható, akkor a járványügyi 
intézkedések szigorú betartása mellett: 

o helyszín: a nevező iskola 
o időpont: 2023. február 01. (szerda) 9:00 óra 

 
Az elődöntők megrendezését illetően a nevező iskoláknak mindkét megvalósítási opcióra fel 
kell készülniük. Az elődöntők szervezésével kapcsolatos további információk a NAK honlapján 
(www.nak.hu) kerülnek közzétételre. 

 

- döntő versenyeken a versenyszervező intézményekben, amelyek 
o helyszíne: a táblázatban feltüntetettek szerint, a mindenkori járványügyi és 

veszélyhelyzeti intézkedések szigorú betartása mellett 
o időpontja: a táblázatban feltüntetettek szerint 

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

Elődöntő - központi írásbeli verseny 
 
A központi írásbeli versenyekre a tanulók az iskola igazgatójánál jelentkezhetnek, a nevezéseket 
a NAK csak az iskoláktól fogadja el! A jelentkezők névsorát az iskola igazgatója küldi meg 
elektronikus úton excel fájlként Wohlram Barbara szakképzési asszisztens részére 
(bodnar.barbara@nak.hu) 2022. december 12-ig és egyidejűleg postai úton is a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóság címére (1115 Budapest, 
Bartók Béla út 105-113.). 
A jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot a https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-
ugyek/szakkepzes oldalról lehet letölteni. 
 
 
 

mailto:bodnar.barbara@nak.hu
https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes
https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes
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Az Erdőművelő-fakitermelő szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok 
tanulóinak 30%-a nevezhető. 
 

Az Édességkészítő szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 
30%-a nevezhető. 
 
A Gazda/Állattenyésztő szakmairány, Gazda/Növénytermesztő szakmairány esetén a központi 
írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 30%-a nevezhető. 
 
A Gazda/Lovász szakmairány esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok 
tanulóinak 20%-a nevezhető. 
 
 

A Hentes és húskészítmény-készítő szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős 
évfolyamok tanulóinak 30%-a nevezhető.  
 
A Kertész szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 30%-a 
nevezhető. 
 
A Mezőgazdasági gépész szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok 
tanulóinak 20%-a nevezhető.  
 

A Pék szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 20%-a 
nevezhető.  
 
A Pék-cukrász szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 20%-
a nevezhető. 
 

A Szőlész-borász szakma esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulói 
nevezhetnek.  
 
 

Az elődöntőn a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a KKK-ban 
meghatározott központi interaktív vizsgatevékenységnek megfelelően. Az egyes feladatok 
időtartama megegyezik a KKK-ban megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő teljes tananyagát 
tartalmazzák. 
 

Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik. 

Az írásbeli feladatok értékelését – a központilag kiadott javítási útmutató alapján – 
szakmánként/szakmairányonként felkért szakértők végzik. 

Az eredmények összesítését követően az adott szakma első 15 versenyzője folytathatja a 
versenyt a döntőben. 
 
Kivétel: 
Az eredmények összesítését követően az Erdőművelő-fakitermelő szakma esetében maximum 
24 versenyző folytathatja a versenyt. 
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Az eredmények összesítését követően a Gazda/Állattenyésztő szakmairány, valamint a 
Gazda/Növénytermesztő szakmairány esetében az első 10-10 versenyző folytathatja a 
versenyt. 
 
Az eredmények összesítését követően a Gazda/Lovász szakmairány esetében az első 14 
versenyző folytathatja a versenyt. 
 
Az eredmények összesítését követően a Mezőgazdasági gépész szakma esetében az első 18 
versenyző folytathatja a versenyt. 
 
Az iskolák szakmánként/szakmairányonként az országos versenyre nevezés előtt önállóan 
válogató versenyeket szervezhetnek. 
 
 

Döntő 

A NAK levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának igazgatóját, valamint a 
továbbjutó versenyzők névsorát a honlapján (www.nak.hu) közzéteszi. 
 
A versenyen a tanulók a KKK-ban meghatározott vizsgatevékenységeknek megfelelő 
feladatokban mérik össze tudásukat.  
 
A verseny értékelése: Az elődöntőn szerzett pontszámokat a KKK-ban meghatározott súlyozással 
viszi tovább a versenyző a döntőbe. A döntő végső helyezési rangsora a feladatokban elért 
súlyozott eredmény alapján alakul ki. 
 
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) 
bekezdése, valamint a Versenyszabályzat alapján a legalább 71% összteljesítményt elért 
versenyző, amennyiben a KKK-ban meghatározott vizsgatevékenységeknek megfelelő 
valamennyi versenyfeladat esetén elérte a legalább 40%-ot, a szakmai vizsgán mentesül 
valamennyi vizsgatevékenység teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles (5) eredménnyel. 
 
A KKK-ban meghatározott valamely vizsgarésznek megfelelő versenyfeladatban elért 71% vagy 
afeletti teljesítmény esetén a versenyző mentesül a szakmai vizsgán az adott vizsgarész 
teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles (5) eredménnyel. 
 
Az eredmények szakmai vizsgán történő beszámításához a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adja 
ki a mentességekről szóló igazolást. 
 
Az SZKTV-n való részvétel díjtalan. 

  

http://www.nak.hu/
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III. Egyéb országos tanulmányi versenyek 

 

Savaria Floriadae 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
Verseny időpontja: 2023. április 14-16. 
Verseny helyszíne: Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1. 

 

Savaria Parcum 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.  
 
Verseny időpontja: 2023. április 14-16. 
Verseny helyszíne: Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1. 

 

Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny 

A Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a gödöllői 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézetével közösen megrendezi a Dr. Szabó 
Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Országos Szakmai Vetélkedőt. 

Verseny időpontja: 2023. május 11-12. 
A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 

 

Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny 

Az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézete a 2022/2023-as tanévben 
ismét meghirdeti a térinformatikát oktató középfokú szakképző intézmények tanulói számára a 
Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékversenyt. A verseny két fordulóból áll. Az I. forduló iskolai 
verseny keretein belül zajlik. Az iskolai versenyekre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni.  

Az I. forduló, az iskolai válogató verseny, amelyre a feladatok kiküldése központilag történik. A 
lebonyolítást az iskolában 2023. február 03-án 800- 900 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 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai 
Intézetében, Székesfehérváron 2023. március 01-én kerül lebonyolításra. 
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A Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékversenyen legjobb eredményt elért 15 versenyző 
folytatja a versenyt a Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítésben 
szervezett OSZTV döntőjében, melynek időpontja 2023. március 27-28. 

Guba Sándor Emlékverseny 
 
A kaposvári Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
a 2022/2023-as tanévben meghirdeti valamennyi magyarországi és Kárpát-medencei középfokú 
mezőgazdasági (erdészeti-vadgazdálkodási/élelmiszeripari/környezetvédelmi) intézmény 
tanulója számára a Guba Sándor Emlékversenyt. A szervezők a dolgozatokat az alábbi témákban 
várják: 
 

• 1. szekció: Állattenyésztés napjainkban 
A szarvasmarha, sertés, ló, juh és kecske, baromfi, valamint egyéb haszon- és 
hobbiállatok tartásának és tenyésztésének helyzete, fejlesztési lehetőségei.  

 
• 2. szekció: Szántóföldi és kertészeti termesztés napjainkban 

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti termesztés helyzete, fejlesztési lehetőségei. 
 

• 3. szekció: Alternatív jövedelemszerzés lehetőségei 

Speciális állati és növényi termékek, hungarikumok előállítása. Falusi turizmus. Vadászat, 
vad-és erdőgazdálkodás. 
 

• 4. szekció: Lótenyésztés, lótartás, lovas hagyományok 
Lótenyésztés régen és ma, ló- és lovassportok, lófajtáink, lovas hagyományok. 

 
A benyújtandó dolgozatok terjedelme 15-30 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott formában, 
kötve vagy fűzve egy példányban és elektronikus (CD) formában kérjük benyújtani.  
A pályaművek tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletek az iskola honlapján 
(www.mezgaz.hu) 2022. szeptember 1-től megtalálhatóak. 
 
A dolgozat címét és a témavázlatot 2023. január 09-ig kell elküldeni az iskolának, postai úton 
vagy e-mail formájában a moricz.kaposvar@deliaszc.hu címre. Az elkészült pályamunkák 
beküldési határideje: 2023. február 27. 
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: 2023. március 31. 
 
A pályamunkákat a beadott dolgozat témájától függően 4, szakértőkből álló bírálóbizottság 
rangsorolja. A rangsor a dolgozatok szakértői bírálata (Bírálati lap) és a szóbeli védés alapján kerül 
megállapításra. Mind a négy szekcióban az I., II. és III. helyezett pályaművek alkotói 
tárgyjutalomban részesülnek.  
A jelentkezési lapokat (a pályázó és a felkészítő tanár neve, az intézmény neve, a dolgozat címe 
és a témavázlat), valamint az elkészült pályamunkákat az alábbi címre kérjük megküldeni: 
Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. Telefon: 82/510-207 
E-mail: moricz.kaposvar@deliaszc.hu Web: www.mezgaz.hu 
Kapcsolattartó: Dr. Princz Zoltán, igazgató (06/20-423-0148) 

http://www.mezgaz.hu/
mailto:moricz.kaposvar@deliaszc.hu
mailto:moricz.kaposvar@deliaszc.hu
http://www.mezgaz.hu/
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Csapó Dániel Emlékverseny 
 
A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 
2022/2023-as tanévben meghirdeti a Kárpát-medencei magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari 
középiskolák 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 
Gyógy-, kertészeti és fűszernövények, hagyományos- és tájfajtáinak 
termesztéstechnológiája, értékesítési lehetőségei 

 
3. Élelmiszeripari technológiák bemutatása 

Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban 
Kézműves élelmiszer-előállítás 

 
4. Precíziós módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban 

Precíziós gazdálkodás területei, precíziós gazdálkodás eszközei, precíziós gazdálkodás 
háttérinformatikai szoftvereinek bemutatása 
Drónok használata a precíziós mezőgazdaságban 
Precíziós növénytermesztés 
Precíziós állattenyésztés 
 

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20-25 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott (kötve, 
vagy fűzve kettő példányban), valamint elektronikus formában (e-mail) kérjük benyújtani.  
A választott téma címe és a témavázlat beküldése e-mailben, az iskola honlapján található 
táblázat hiánytalan kitöltésével együtt: 2022. december 09. 
A kész pályaművek beadási határideje: 2023. február 17. 
A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A megfelelőnek minősített 
munkák alkotóit szóbeli védésre hívjuk, amelyről 2023. március 04-ig értesítjük a versenyzőket. 
 
A szóbeli forduló időpontja 2023. március 17. 
Az emlékverseny pályamunkáinak a szóbeli védéssel együtt, a dolgozat témájától függően 4 
bizottság rangsorolja. Az I.-III. helyezett versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. 
 
A jelentkezéseket és a pályaműveket az alábbi címre kérjük megküldeni: 
„Csapó Dániel Emlékverseny” 
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
7100 Szekszárd, Palánk 19. 
e-mail: emlekverseny@csaposuli.hu 
 

mailto:emlekverseny@csaposuli.hu
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A dolgozatok formai követelményei: 
- A címlapon szerepeljen a pályamű címe, témája, szerzője, a kategória, melyre a 

dolgozatot nevezni kívánja, a felkészítő oktató 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, témaválasztás, 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 tartalmazzon önálló kutatást, kísérleti eredményeket, értékelést, 

következtetéseket. 
- A felhasznált irodalmi adatok legyenek helytállóak. 
- Nyelvezete, fogalmazása legyen világos, érthető és logikus. 

 

 
 

Hagyományok, ízek, régiók, Toldi Miklós tudományos diákkonferencia 
 
A Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium a 2022/2023-as tanévben huszadik alkalommal rendez „Hagyományok – Ízek – Régiók” 
címmel Országos Tudományos Diákkonferenciát, 2023. április 14-én a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari iskolák tanulói számára. 
Versenydolgozatokat az alábbi témákban várunk: 

1. Hagyományos és tájjellegű termékek: 

- Hagyományos tudás fenntartása: hagyományok és modernizáció, hogyan tartjuk fenn 
élelmiszeripari hagyományainkat az Európai Unióban; tájegységhez kötődő hagyományok, 
szokások az élelmiszerkészítésben; a hagyományos termékek és a fenntarthatósági kritériumok  

- Hagyomány és innováció: hagyományos receptek/eszközök/technológiák innovatív fejlesztése  

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 előírásai, tudatformálás az élelmiszeriparban, 
élelmiszer-előállításunk az EU tagságunk szemszögéből. 

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

A dolgozat tartalmi és formai követelményei: 

• A dolgozat terjedelme 10-15 oldal lehet 12-es betűmérettel írva, normál sorközzel, 
sorkizárt igazítással szerkesztve mellékletek nélkül (melléklet: rajzok, fényképek, irodalom 
jegyzék, irodalmi hivatkozások). A címlapon szerepeljen a dolgozat címe, melyik témába 
tartozik, alkotójának neve, az iskolájának neve és a dolgozat megírásában patronáló tanár 
neve is. 
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• A szószerinti idézetet „” jelek alkalmazásával, és a forrás pontos megjelölésével kérjük 

jelölni, de ezek alkalmazása minimális (max. 15%) legyen. A dolgozatban valamennyi 

felhasznált forrásmunkát fel kell tüntetni. A forrásmunkák szövegközi hivatkozások nélkül 

elkészített jegyzéke önmagában nem megfelelő! Megbízható internetes forrásnak azok 

tekinthetők, amelyek az eredeti nyomtatott tartalmak pdf (szkennelt) változatát teszik 

hozzáférhetővé. A Wikipedia nem megbízható forrás! 

• A dolgozatokat elektronikus formában (pdf) kell megküldeni iskolánk címére 
(toldi@toldiszki.hu). A dolgozatok beérkezésének határideje: 2023. március 30. 

• A dolgozatot élő szóban kell bemutatni egy vagy két tanulónak. A bemutatás ideje max. 
10 perc. A bemutatást vetítéssel lehet szemléletesebbé tenni, ehhez számítógépet és 
projektort biztosítunk. 

• A beérkező dolgozatok bírálatára neves szakembereket kérünk fel, az elhangzott 
előadással együtt szakmai zsűri dönt a helyezésekről, külön értékeli a dolgozatokat, a 
prezentációkat és összetett kategóriában is hirdet eredményt. 

 
A kérdések megválaszolásához telefonon és e-mailen is állunk rendelkezésükre. 
A konferenciára távolabbról érkezők számára iskolánk kollégiumában szállást és étkezést tudunk 
biztosítani térítés ellenében. 
Szállás és étkezés igényt is elektronikusan várjuk, a dolgozatok megküldésével egy időben, az 
iskola weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével, aláírt és szkennelt formában. 
 
A versenyért felelős vezető: Szendrei Éva igh. 
Elérhetőség: 
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.  
Tel.: 53/351-922; 30/399-3906  
E-mail: szakmaiigh@toldiszki.hu  
 

Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő 

A 2022/2023-as tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet rendezi meg a 
versenyszabályzatban meghatározott középfokú vadászképzést folytató intézmények országos 
versenyét. 

Verseny időpontja: 2023. március 

A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettől kapják 
meg. További tájékoztatást Bíró Gabriella ad (06 30/239-4656). 
 

Országos Ifjúsági Őszi Kegyeleti Virágkötészeti Verseny 

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

Verseny időpontja: 2023. október 13-15. 
Verseny helyszíne: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campus 

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet 
1118 Budapest, Villányi út 29-43. 

 

mailto:toldi@toldiszki.hu
mailto:szakmaiigh@toldiszki.hu
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Középiskolások szántóversenye 

1. Dél-dunántúli középiskolások szántóversenye 

A kaposvári Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
a 2022/2023-as tanévben meghirdeti a dél-dunántúli és a Kárpát-medencei magyar nyelvű 
mezőgazdasági középiskolák tanulói számára a Dél-dunántúli középiskolások szántóversenyét.  

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézmény honlapján (www.mezgaz.hu) 
2023. január 16-tól tekinthetik meg. 

A verseny időpontja: 2023. szeptember 30. 
A verseny helyszíne: Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 

 

2. Észak-alföldi középiskolások szántóversenye 

A baktalórántházai Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium a 2022/2023-as tanévben meghirdeti az észak-alföldi mezőgazdasági középiskolák 
tanulói számára az Észak-alföldi középiskolások szántóversenyét. A verseny mellett 
mezőgazdasági gépbemutatót és a szántást népszerűsítő rendezvényeket szerveznek. 

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézmény honlapján www.vayadam.hu 
tekinthetik meg 2023. május 08-tól. 

Verseny időpontja: 2023. szeptember 15. 
Verseny helyszíne: Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium 
4561 Baktalórántháza, Naményi út 7. 

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékverseny 

A piliscsabai Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevő intézmények 
részére meghirdetett Országos Szakmai Vetélkedőt. Az emlékverseny egyben az Erdésztanulók 
Európa bajnokságának válogató versenye. 
 
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendező intézménytől kapják meg. 
 
Verseny időpontja: 2023. október 11-13. 
Verseny helyszíne: Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
2081 Piliscsaba, József Attila utca 2. 

 

 

 

Pék hagyományőrző verseny 

http://www.mezgaz.hu/
http://www.vayadam.hu/
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A Pék Hagyományőrző versenyen a Pék, illetve a Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 
szakképzésben tanuló diákok vehetnek részt. A versennyel egy időben kerül megtartásra a 
Pozsonyi kifli készítő, Mézeskalács díszítő, Kézi Konyakos meggy készítő verseny. A Pék 
hagyományőrző versennyel egyidőben kerül megrendezésre a Pék tehetséggondozó verseny. 

A verseny részleteiről az iskola honlapján (www.pestibarnabas.hu) tájékozódhatnak az 
érdeklődők. 

Verseny időpontja: 2023. október 14. 
Verseny helyszíne: Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum 

és Szakképző Iskola Tanműhelye 
1148 Budapest, Almádi u. 3-5. 

 

Hagyományos sütemények versenye 
 
Nappali rendszerű pék-cukrász, cukrász, illetve sütő- és cukrászipari technikus képzésben tanulók 
számára meghirdetett országos verseny. 
Az iskolák kétfős csapattal vehetnek részt a versenyen, amely szóbeli és gyakorlati részből áll. 
A sütemények listája a Hagyományok- Ízek- Régiók című könyvben megtalálható termékek közül 
kerül összeállításra. 
A verseny tervezett időpontja: 2023. november. 
Részletes versenykiírás és pontos dátum a versenyt szervező Közép-magyarországi ASzC Toldi 
Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium honlapján érhető el: 
www.toldiszki.hu  

Gazdászverseny 

Az öt Agrárszakképzési Centrumot összefogva, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum 
kezdeményezésére, 2021-ben a NAK-kal együttműködésben, hagyományteremtő céllal indult el 
a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési napok kiállítás és expo keretében.  A versenyre 
intézményenként 3-3 fő iskolarendszerű oktatásban részt vevő tanulóból álló csapatok 
nevezhetnek. A verseny során a csapatoknak a mezőgazdasági gyakorlathoz, gazdálkodáshoz 
kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati formában. A 
gyakorlati feladatok megoldása a kiállítás nyilvánossága előtt zajlik. A verseny szakmai 
felügyeletéről és értékeléséről szakmai zsűri gondoskodik. A feladatok összeállítását, azok 
szakmaiságát a NAK felügyeli. A versenyprogram az agrárszakképzésben meglévő szakmai- és 
vizsgakövetelmények, valamint képzési- és kimeneti követelmények figyelembevételével 
történik, ugyanakkor fokozott figyelmet fordít az innovatív technológiák, a precíziós és digitális 
mezőgazdaság területeire. 

A verseny részleteiről az Alföldi Agrárszakképzési centrum a honlapján (www.aaszc.hu) 
tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Verseny időpontja: 2023. május 5. 
Verseny helyszíne: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda napok 

Takács Ferenc Képzőközpont 
6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1431 

 

http://www.pestibarnabas.hu/
http://www.toldiszki.hu/
http://www.aaszc.hu/

