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1. A verseny és a versenyszám bemutatása

A versenyfeladat 3 modulból állt, amelynek elkészítésére összesen 22 óra áll
rendelkezésre.

1-4. kép – A 2011-es versenyfeladat

1

A verseny elsősorban minőségi verseny, ahol a tökéletesen elkészített versenyfeladat
100 pontjából az adott hibákért egy előre meghatározott értékelési rendszer szerint
veszít pontokat a versenyző. Az értékelés az alábbi táblázat szerinti felosztás alapján
zajlik:
1. táblázat - A WorldSkills verseny értékelése

kritérium
méretek
vízszintek
függőlegesek
síktartás
szögek
részletek
hézagolás
felületi minőségek

(%)
20
10
20
5
5
20
10
10

2. Hogyan értékelem a versenyzőm teljesítményét?

A kőműves szakmában 24 ország indított versenyzőt. A magyar versenyző 60,41
ponttal a 22. helyezett lett, tekintve azonban, hogy a WorldSkills egy igen rangos
világverseny, ahova a különböző nemzetek legjobbjai jutnak el, az eredmény nem
jelent kudarcot, bár egyértelmű visszajelzése annak, hogy a világ élvonalához képest
még mindig jelentős elmaradásunk van e téren. A legutóbbi szereplésünkhöz képest a
különbség ugyan számszerűsíthető javulást is jelent (kb. 7%), elsősorban mégsem
ebben formában van jelentősége, hanem abban a tényben, hogy a versenyző hibái
már jellemzően nem estek kívül a méréshatáron (nem voltak a már 0 pontot jelentő,
legnagyobb mért érték esetenként négyszeresét is jelentő hibái). Egyszerűbben
megfogalmazva, idén már mezőnyön belül versenyeztünk, nem a pedig a
versenymezőny mögött jó 10 ponttal lemaradva.

5-6. kép – A verseny pillanatai
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3. Milyen tényezők befolyásolták a versenyzőm eredményét a verseny során?

Világversenyen még nem járt versenyzőnek, ugyanúgy mint a közönségnek is
viszonylag nehéz megértenie, hogy itt elsősorban nem sebességi, hanem minőségi
versenyről van szó, bár a megadott időn belül el nem készített feladatrészek
értelemszerűen nem értékelhetőek, egy befejezetlen feladattal alkalmasint több
pontot lehet elnyerni, mint egy sok hibával ám teljesen elkészítettel.
Mivel a versenyző a mezőny átlagához képest lassabban dolgozott, a fenti tények
pontos ismeretében, de tudati feldolgozásának hiányában ez folyamatos negatív
érzéseket keltett a versenyzőben, ami által a teljesítőképessége a benne rejlő
lehetőségekhez képest csökkent.

4. Milyen tényezők befolyásolták a versenyzőm eredményét a felkészülés
során?

A felkészítés a felkészítési tervet többé-kevésbé követve két helyszínen, négy
szakaszban zajlott, a Pécsi Pollack Mihály Szakiskolában illetve Németországban, a
siegmaringeni építőipari képzőközpontban. A felkészítő munka során voltak kedvező
körülmények, de bizonyos nehézségekkel is szembe kellett néznünk.
A jóval kezdve, nagy köszönettel tartozunk az építőipari szakmákat támogató ÉVOSZnak, személy szerint pedig Pete Zoltánnak, a felkészülést segítő számos felkínált
lehetőségért és a biztosított háttérért.
A felkészítés során felmerülő nehézségek közül két dolgot emelnék ki. Egyrészt
gondot jelentett a felkészülő versenyző korlátozott ideje (szakmunkás vizsgára való
készülés, külföldi és hazai munkahelyi munka). Sajnos ez utóbbi tényezőt jelenleg
Magyarországon tudomásul kell venni, hiszen jellemző, hogy a pénzkeresés sokszor
elsődleges kérdés, amelyhez képest egy versenyrészvétel, még akár egy ilyen rangos
versenyen is, háttérbe szorul. Erre a problémára vonatkozóan egyelőre nem is látom
a megoldást.
A másik kihívást a versenyző alapjaiban rejlő hiányosságok leküzdése, illetve a rossz
beidegződések kiiktatása jelentette. A hétköznapi falazási munkáknál jóval
összetettebb versenyfeladatok elkészítéséhez elkerülhetetlen pl. a falazat speciális
részeinek papíron vagy a padozaton való 1:1-es léptékű kiszerkesztése, amelynek
elvégzését nem egyszerűen megtanítani kellett a versenyzőnek, hanem azt
megelőzően meg kellett győzni annak szükségességéről. A felkészülő versenyzőnek
ugyancsak meg kell értenie, hogy a verseny értékelése mm-ben történik, és 1cm-es
eltérés már a teljes pontérték elvesztését jelenti a versenyen. A hazai szakoktatásban
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nevelkedett és hazai munkakörnyezetben szocializálódott versenyzők számára sokszor
a szabvány szerinti pontosság is idegen, nemhogy az azt egy fél nagyságrenddel
meghaladó.

7-10. kép – A felkészülés pillanatai

5. Milyen változtatásokat tervezek a saját szakmám területén a következő
versenyre?

A jövő tekintetében megfontolandó, hogy a versenyzők kiválasztásának idejét nem a
verseny előtti tavaszra, hanem egy teljes évvel korábra tegyük, ezáltal a felkészülési
idő megnövelésével komolyabb lehetőség nyílik a versenyzők hiányosságainak
kiküszöbölésére. Ez a módszer azonban inkább az ázsiai mintsem az európai
országokra jellemző, és nem jelent megoldást a szakképzés jelenlegi színvonalának
emelésére vonatkozóan, amit a versenyen való részvétel egyik eredeti céljaként
tartunk számon.
A másik jövőre vonatkozó elképzelés, hogy a leendő versenyzők szakoktatói számára
rendezünk évente egy-egy rövid felkészítő képzést, amelyeken közelebb hoznánk a
szakoktatókhoz a világversenyek világát, bemutatva a szakmai finomságokat, a
követelményrendszert és az értékelés menetét.
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6. Milyen alapvető különbség van az OKJ által elvárt követelmények és a
WorldSkills verseny elvárásai között? (Mi van másképp az OKJ-ban, mi
nincs benne az OKJ-ban?)

Az OKJ-ben megfogalmazott kompetenciák közül a WorldSkills versenyen csupán a
falazási és vakolási ismeretekre van szükség, sem beton és vasbeton szerkezetek
készítése, sem szigetelő munka nem része a feladatnak.
Másfelől viszont az elvárt minőségi szintben lényeges különbség van, hiszen a
falazatokhoz hozzárendelt szabvány szerinti pontosság mértékénél jóval pontosabb
falazatok készítése az elvárás. További lényeges különbség, hogy a hétköznapi
kőműves gyakorlatban csupán elvétve előforduló, színes dísztégla falazatokat kell
készíteni, adott szög szerint vágott, íves, valamint különböző mértékben kiugró
falbetétekkel, amely szerkesztési és géppel különböző szögben való téglavágási
tudást is igényel.

7. Alkalmasnak tartom-e a versenyzőmet, hogy induljon a következő
WorldSkills Europe versenyen?

A versenyzőt alapvetően alkalmasnak tartom a WorldSkills Europe versenyen való
részvételre, de személy szerint ettől függetlenül tervezem egy válogatóverseny
megtartását, és a WorldSkills Europe-on való részvétel feltétele továbbra is az azon
való eredményes részvétel lenne. Itt az osztrák rendszer megfontolandó példaként
állhat előttünk, ahol voltaképpen a felkészítés első része egy sokszakaszos
válogatóverseny sorozat. Egy ilyen rendszer meghonosítása természetesen a
jelenleginél nagyobb költséget jelentene.

8. Milyen javaslataim vannak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára
a magyar csapat egészének felkészítésére, valamint az egyéb körülmények
és feltételek biztosítására?

A MKIK számára a munka szervezésével kapcsolatosan két javaslatom lenne. Az első,
hogy bár a felkészítés anyagi kereteinek megteremtése elsősorban a szponzor dolga,
ugyanakkor a MKIK szerteágazó kapcsolatai révén sokat segíthet a szponzori kör
bővítésében.
Másrészt ugyan a szakértői munka motivációja elsősorban nem az anyagi
ellenszolgáltatás, sőt talán egyáltalán nem az, azt hiszem minden szakértő nevében
kérhetem, hogy amennyiben a munkáért anyagi javadalmazást kapunk, az ezzel
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kapcsolatos szerződések megkötésére még a verseny előkészületeinek valamelyik
alkalmán kerüljön sor, illetve amennyiben a szekértőknek ilyen jellegű juttatást nem
tudnak biztosítani, az mindenképpen derüljön ki a szakértői munka vállalásának
pillanatában.
Végül, köszönöm az ÉVOSZ és az általa felkért szponzorok támogatását, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara pozitív hozzáállását, a SkillsHungary vezetőinek alapos
szervezési munkáját, a vonuló és munkaruhával kapcsolatos észrevételeink
figyelembevételét és a szakértői munkában való részvétel lehetőségét.

Budapest, 2011. október 11.

Vidovszky István
kőműves szakértő
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