
VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:

A verseny fő célja, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg a korszerű asztalosipari megoldásokkal, hogy  
ezeken keresztül a tanulók közelebb kerülhessenek az asztalosszakma érdekességeinek, különlegessé-
geinek az elsajátításához; olyan szakmai impulzusokat kapjanak a fa- és asztalosipar területén alkalmazott 
eszközökről, berendezésekről, amelyek alapján kialakul a szakmai elkötelezettségük, és megerősödik bennük  
a mesterség szeretete, tisztelete. 

A csapatban történő versenyzés során a másokért való felelősség, a becsületes helytállás kerül előtérbe. A jól 
szereplő csapatok öregbítik iskolájuk hírnevét, és egyben a szakmai képzés fontosságára irányítják a figyelmet. 

Ez a kiírás – nem utolsósorban –, túllépve a hagyományos, az iskolák keretein belül lebonyolított tanulmányi 
versenyek felépítésén, a gyakorlaton alapuló szakmai tartalomra és a való iparból jövő információkra fekteti a 
hangsúlyt. Ehhez a támogató cégek biztosítják azt az információs hátteret, amelynek segítségével a diákok az 
iskolai tananyagot kiegészítve felkészülhetnek. Ez az együttműködés ugyanakkor a versenyt támogató cé-
geknek is rendkívül fontos, hiszen szakmai kompetenciájuk igazolása a tájékoztató anyagok és a versenyfelada-
tok magas színvonalú előkészítése.

A versenyt az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség, az X-Meditor Kft. szervezi, a szakma jeles képviselőinek 
bevonásával.

Nevezés:

n nevezni a fa- és asztalosipari képzésben részt vevő szak- és középiskolának van lehetősége.

n 3 fős csapatok (+1 kísérő tanár) nevezhetnek. A csapatok tagjait az iskola jelöli ki.

n A csapatok összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a verseny során épület- és bútorasztalos felada-
tokat is meg kell oldaniuk a csapatoknak!

A versenyről:

1. forduló: elméleti forduló. 

Időpont: 2016. február 15., Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

2. forduló – döntő: a második fordulóba 14–16 csapat jut tovább. A második fordulóban (amely egyben a 
döntő is) egy versenyfeladatot kell a csapatoknak elkészíteni, valamint a támogató cégek által összeállított, 
saját termékekre épülő rövid feladatokat. 
Tervezett időpont: 2016. március 17–18. 
Helyszín: Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Tanüzem. 

A verseny díjazása:

A szervezők és a támogató cégek a versenyen értékes és a műhelyben hasznos eszközökkel, szerszámokkal, 
szakmai utakkal és Magyar Asztalos újság-előfizetéssel díjazzák a nyerteseket, a döntőben részt vevő  
csapatokat, valamint a felkészítésükben részt vevő szakoktatókat és az iskolát.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. JANUÁR 30.
A NEVEZÉSI LAPOT KÉRJÜK, AZ ALÁBBI CÍMEK EGYIKÉRE KÜLDJÉK!
Postacím: X-Meditor Kft. 9023 Győr, Csaba u. 21., e-mail: asztalosverseny@xmeditor.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN:
Winkler Ákos, tel.: 30/428-9304, winkler.akos@gmail.com




