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A kőműves szakma beszámolója 2011 évi londoni Worldskills versenyen való 

részvételért folyó válogatóversenyről 

2011. április 8-10. 

 

Az elmúlt néhány évben megrendezett a világversenyen való részvételért folyó küzdelem, a 

Worldskills illetve Euroskills hazai válogatóversenye szakmai körökben lassan ismertté kezd válni 

Magyarországon. Az idei 2011-es válogatóverseny az elmúlt évekhez hasonlóan a három 

építőipari szakmában (ács, burkoló és kőműves) a Construma szakmai kiállításon, egy helyen, 

egyszerre zajlott. A kőműves szakmában 7 versenyző indult, név szerint Dezső Ferenc, Laklia 

Zoltán, Molnár Dániel, Nagy László, Szűcs János, Tóth Ferenc és Vladár Viktor. A kőműves szakmai 

zsűri tagjai Barkács Gyula, Pém Attila és Vidovszky István voltak. 

Az idei versenyfeladat - három, eltérő síkban elhelyezett kisméretű téglából készített mintázott 

falazat - a tavalyi Euroskills válogatóversenyhez képest valamelyest könnyebb volt. (1.kép) 

 

1.kép A versenyfeladat 

A feladat nem tartalmazott sem ferde vágásokat, sem speciális méretű téglaelemeket, kizárólag 

egész, feles, negyedes és háromnegyedes téglából állt össze. A versenyidő az elmúlt évhez 

hasonlóan a világversenyen várható versenyidőhöz képest bőségesebben állt rendelkezésre. A 

feladatra két munkanapon, összesen 12 órát kaptak a versenyzők. 

A verseny pontozása a világversenyeken szokásos értékelési rendszernek megfelelő volt.  
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2.kép  3.kép  

 

Sajnos technikai okokból az eredetileg kétszínűnek tervezett falazatot azonos színű téglából 

kellett a versenyzőnek elkészíteni. Ugyancsak gondot okozott a falazótégla a tervezett 

burkolótéglához képest kisebb méretpontossága és egyenetlenebb felülete. A versenyzők ezen 

kisebb nehézségek ellenére szépen teljesítettek. A rendelkezésre álló idő alatt valamennyi 

versenyzőnek sikerült befejezni a feladatát, és az elért pontszámok átlaga is magasabb volt a 

tavalyi Euroskills válogatóverseny elérteknél, mindez árnyaltabb összehasonlítást tett lehetővé. 

Örömteli tapasztalat, hogy a szakiskolák egy részébe már eljutott a világversenyek híre és 

kimondottan készülnek a válogatóra. Több versenyző elmondta, hogy a versenyre készülve 

néhányszor már volt alkalma elkészíteni az általunk előre kiadott versenyfeladatot. 

 

  
4.kép  5.kép 
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Az elkészült falazatok 

 

6.kép Molnár Dániel 7.kép Szűcs János 

 
8.kép Vladár Viktor 9.kép Tóth Ferenc 

  
10.kép Laklia Zoltán 11.kép Dezső Ferenc 

 
12.kép Nagy László 



4 

 

 

A verseny díjazottjai 

Az első három helyezett pontszámai közötti különbség is kisebb volt, a korábbi években 

tapasztaltakhoz képest, ezáltal egy szoros és izgalmas versenynek lehettünk tanúi. A verseny 

végeredménye és helyezések a következőképpen alakultak: 

I. helyezett – Laklia Zoltán 

II. helyezett  - Nagy László 

III. helyezett  - Vladár Viktor 

Gratulálunk a versenyzőknek az elért eredményekhez! 

 

Köszönetnyilvánítás 

A kőműves versenyszám megvalósítását a Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi zRt., az Új Ház 

Centrum Bau-Star 98 Kft., és a Flexmann Hungária Kft. vállalatok tették lehetővé. A verseny 

szervezéséért és előkészítésért az Worldskills-en induló építőipari szakmák fő szponzorának az 

ÉVOSZ-nak jár köszönet. 

 

A verseny további szponzorai: Magyar kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÉÁPB), Vállalkozók 

Országos Szövetsége (VOSZ), Piarista Szakiskola Gimnázium és Kollégium (Göd), Schuleck Frigyes 

Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (Budapest), Ybl Miklós Építőipari Szakképző 

Iskola (Budapest), JafHolz Ungarn Kft., SEMA-Soft, Pitzl Metallbau, RothoBlaas, Cser Kiadó Kft., 

MAPEI Kft., Zalakerámia zRt., Isowelt-Line Kft., Flexovit Hungária Kft., Magyar Téglás Szövetség, 

Ájk-Satec Kft., Tetőpiltman Kft., Hungexpo zRt. 

 

Vidovszky István 

Worldskills szakértő 

A kőműves szakmai zsűri elnöke 


