
EuroSkills 2018 - Szakmák Európa Bajnokságán 
Három arany, három ezüst és három bronzérmet 

nyertek a magyar versenyzők az EuroSkills versenyen 

 

A Budapesten 2018. szeptember 26-28-án megrendezett EuroSkills 2018 Szakmák Európa 

Bajnokságán nagyon jól szerepeltek a magyar versenyzők. Közülük az építőipari szakmákban 

induló versenyzők is kiváló eredménnyel szerepeltek. 

Az Építési és Épülettechnológiai szakmacsoportba tartozó tizenöt szakma – Kertépítő; 

Hidegburkoló; Kőfaragó; Melegburkoló; Bútorasztalos; Épületasztalos; Kőműves; Festő, 

díszítőfestő; Szárazépítő; Villanyszerelő; Hűtő- és légtechnikai szerelő; Víz-, gáz- és 

fűtésszerelő; Bádogos; Betonszerkezet építő; Ács (bemutató szakma) – közül az alábbi 

szakmákban indultak magyar versenyzők.  

 

Szakma Versenyző Helyezés Felkészítő 

Épületasztalos Nagy Ádám János 
Arany 

Nemzet Legjobbja 
Babanecz Csaba 

Bútorasztalos Simon Krisztián Arany Fekete Zoltán 

Festő; díszítőfestő Cseke Szabolcs Ezüst Csáki Csaba 

Kőfaragó Balogh Krisztián  Bronz Gill Viktor 

Villanyszerelő Leidl Péter 4. helyezés * Tamás Róbert 

Szárazépítő Lóczi Gábor 6. helyezett * Putler Csaba 

Kőműves Hédl Ádám Zoltán 7. helyezett * Gángó-Péter Diána 

Bádogos Sándor István 7. helyezés Barabás Tibor 

Víz-, gáz- és 

fűtésszerelő 
Miklós Ádám 7. helyezés Szigetvári Csilla 

Ács (bemutató szakma) Piltman Gábor 3. helyezett Forró Máté 
 

   * Kiválósági érem 
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http://www.magyarepitestechnika.hu/index.php/hirek/4514-harom-arany-harom-ezuest-es-harom-bronz-ermet-nyertek-a-magyar-versenyzok-az-euroskills-versenyen
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A magyar versenyzők közül Nagy Ádám János épületasztalos egyúttal a Nemzet legjobbja 

címet is elnyerte. Leidl Péter villanyszerelő, Lóczi Gábor szárazépítő és Hédl Ádám Zoltán 

kőműves versenyző kimagasló teljesítményével Kiválósági érdemérmet szerzett.  

 

Az ÉVOSZ az MKIK-val megkötött megállapodás értelmében a kőműves és a szárazépítő 

versenyző kiválasztását és szakmai felkészítést koordinálta. A két versenyző ez alkalommal is 

többhónapos elméleti és gyakorlati felkészítésen vett részt. A kőműves versenyző Péter 

Diána szakértő irányításával Zalaegerszegen, Kecskeméten és Pécsett a helyi építőipari 

szakiskolákban, míg a szárazépítő versenyző Putler Csaba irányításával lakóhelyén, 

Gádoroson az erre a célra kialakított tanműhelyben készült fel. A szárazépítő versenyző 

felkészítését az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozatának anyagi támogatásával a Knauf cég 

munkatársai koordinálták. A kőműves versenyző felkészítéshez a Baumit Kft. és a 

Wienerberger Zrt. biztosított építőanyagot.  

   

A háromnapos versenyen az Építőipar szakmacsoport mellett még a Gyártási és mérnöki 

technológiák; Információs és kommunikációs technológiák; Kreatív művészetek és divat; 

Szállítás és logisztika; valamint Szociális és személyi szolgáltatások szakmacsoportokba 

tartozó 37 szakmában 28 ország 525 versenyzője mérte össze tudását.   

 

A magyar csapat 31 versenyzője 27 szakmában indult. Az építőipari szakmacsoport 

versenyzői mellett az alábbi szakmákban értek el kimagasló eredményt a magyar versenyzők: 

 

Sipos Kristóf Balázs és Takács Zoltán mechatronika szakmában aranyérmet; Balogh Ákos 

web-fejlesztő és Varholik Dávid betegápoló szakmában ezüstérmet, Zaja Dániel hegesztő és 

Takács Dániel virágkötő pedig bronzérmet nyert.  

 

A szakmájában magas pontszámot elérve kiválósági elismerésben részesült még: Sárvári 

Ágnes Dekoratőr, kirakatrendező (4. helyezés); Déri Levente, Orodán Tamás Informatikai 

rendszerüzemeltető (5. helyezés); Kovács Alexandra Fodrász (5. helyezés); Svajda Viktória 

Bernadett Pincér (6. helyezés); valamint Papp Viktória Dóra Szépségápoló (6. helyezés). 

 

Versenyzőink kimagasló teljesítményének elérését az őket felkészítő szakértők/oktatók magas 

színvonalú és áldozatos munkája segítette elő. Az országok versenyében a magyar csapat a 

negyedik legjobb eredményt érte el. A legtöbb érmet Oroszország csapata nyerte, az 

éremtábla második helyezettje Ausztria, harmadik pedig Franciaország lett. 

 

Parragh László, az MKIK elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a kiváló magyar szereplés azt 

mutatja, hogy Magyarország megfelelő szakemberekkel rendelkezik a hagyományos, illetve a 

legmodernebb tudást igénylő, új szakmákban. Hozzátette: a magyar csapat teljesítménye a 

magyar iparfejlesztés szempontjából is jelentős, azt üzeni a befektetőknek, hogy érdemes 

Magyarországon invesztálni, mert a szaktudás megvan. 

 

Budapest, 2018. október 2. 

 

 

Pete Zoltán 

ügyv. ig. helyettes 

ÉVOSZ 


