Versenyszabályzat
a 2017. évi Közlekedési Szakmai Vetélkedő Vas megyei fordulójához
E versenyszabályzat a 2017. évi Közlekedési Szakmai Vetélkedő Vas megyei forduló
lebonyolítását szabályozza.
Általános előírások
1. A Közlekedési Szakmai Vetélkedőre vonatkozó Versenykiírás itt érhető el:
www.szakmaiverseny.hu.
2. Személyenként kizárólag egy kategóriában és egy megyében lehet nevezni.
3. A vetélkedőre a nevezés és a részvétel díjmentes.
4. A versenyen csak az indulhat, aki a vetélkedő Versenykiírása szerinti nevezési
feltételeknek megfelel.
5. A megyei forduló legjobban teljesített első helyezettje juthat tovább az országos
döntőbe kategóriánként. Amennyiben első helyezett akadályoztatása esetén nem tud
élni az országos döntőn való részvétel lehetőségével, úgy helyette az utána következő
harmadik helyezettig bezárólag lehetséges versenyzőként indulni.
Nevezés
1. A nevezés módja:
Személyesen a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálynál, 9700 Szombathely, Wesselényi u.
7. Hétfő – csütörtök 8.00-15.00 óráig, péntek 8.00-12 óráig az ügyfélszolgálaton.
E-mail:
Szakoktató és Vizsgabiztos kategóriában bandly.jozsef@vas.gov.hu.
Közúti ellenőr és Műszaki vizsgabiztos kategóriában pongracz.istvan@vas.gov.hu
2. A nevezés határideje: 2017. április 24. 16.00 óráig.
3. A verseny időpontja: 2017. április 29. 9.00 óra
Versenyfeladatok a megyei fordulón
• közúti járművezető szakoktató kategóriában egy elméleti- és egy gyakorlati feladatot
kell megoldani.
Elméleti feladat: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag: a közúti járművezető
képzéssel kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I.
törvény, 179/2011. Korm. rendelet, 382/2016. Korm. rendelet, KRESZ, 24/2005. GKM
rendelet, 84/2009. KHEM rendelet).
Az elméleti feladatsor megoldása a Megyei Kormányhivatal által biztosított SZEV
teremben kerülhet megvalósításra.

Gyakorlati feladat: 9700 Szombathely, Jávor u. 2. a helyszínen ismertetett gyakorlati
feladatok során a versenyzőknek a versenykategóriához illeszkedő ügyességi feladatot
kell minél sikeresebben végrehajtani.
• közúti járművezető vizsgabiztos kategóriában egy elméleti- és egy gyakorlati
feladatot kell megoldani.
Elméleti feladat: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag: a közúti járművezető
vizsgáztatással kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988.
évi I. törvény, 179/2011. Korm. rendelet, 382/2016. Korm. rendelet, KRESZ, 24/2005.
GKM rendelet, 84/2009. KHEM rendelet. Az elméleti feladatsor megoldása a Megyei
(Fővárosi) Kormányhivatal által biztosított SZEV teremben kerülhet megvalósításra.
Gyakorlati feladat: 9700 Szombathely, Jávor u. 2. a helyszínen ismertetett gyakorlati
feladatok során a versenyzőknek a versenykategóriához illeszkedő ügyességi feladatot
kell minél sikeresebben végrehajtani.
műszaki vizsgabiztos kategóriában egy elméleti feladatot kell megoldani.

•

Elméleti feladat: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag: a közúti járművek
műszaki megvizsgálásával kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös
tekintettel: 1988. évi I. törvény, 5/1990. KöHÉM rendelet, 6/1990. KöHÉM rendelet,
1/1990. KHVM rendelet, 382/2016. Korm. rendelet, 288/2010. Korm. rendelet,
77/2009. KHEM-IRM-KvVM).
• közúti ellenőr kategóriában: egy elméleti feladatot kell megoldani.
Elméleti feladat: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
Az elméleti feladatok megoldásához szükséges ismeretanyag: a közúti ellenőrzéssel
kapcsolatos szakmai és jogszabályi ismeretek (különös tekintettel: 1988. évi I. törvény,
5/1990. KöHÉM rendelet, 6/1990. KöHÉM rendelet, 561/2006/EK rendelet,
165/2014/EU rendelet, 261/2011. Korm. rendelet, 382/2016. Korm. rendelet, 288/2010.
Korm. rendelet, 2013. évi CX. törvény, Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó
iránymutatás a rakományok rögzítéséhez a közúti áruszállításban, MSZ EN 121951:2011.
Pontozás, értékelés
•

Az elméleti feladatoknál az értékelés alapját a kérdések megválaszolásának
sikeressége adja. A versenyszám végrehajtását követően versenyzőnként meg kell
szorozni a feladat végrehajtására fordított, másodpercben kifejezett időt a hibás
válaszai számával. Az így kapott szám adja a versenyző elméleti versenyszám összes
hibapontszámát.

•

A gyakorlati feladatok végrehajtásának idejét mérni kell. A végrehajtás idejéhez –
melyet másodpercekben kell kifejezni – hozzá kell adni a pályán elkövetett hibapontok
számát. E két szám összege adja a gyakorlati feladatok összes hibapontszámát
(amennyiben a versenyző a feladatok végrehajtása során a 150 másodperc szintidőt
túllépi, akkor a feladatok végrehajtására fordított összes idő kétszeresét kell a
hibapontok megállapításánál figyelembe venni).

•

A versenyszámok teljesítését követően kialakult holtverseny esetén a sorrendet az
elméleti feladatmegoldásban elért eredmény alapján kell megállapítani. Amennyiben
ezt követően is fennáll a holtverseny, az elméleti versenyszám hibapontjai – ennek
egyezősége esetén az elméleti versenyszám teljesítési ideje – alapján lehet a
végeredményt megállapítani.

Eredményhirdetés, továbbjutás
•

A verseny során a Vas megyei fordulón legjobb eredményt elért – tehát az összesítést
követően a legkevesebb hibaponttal rendelkező – közúti járművezető szakoktató,
közúti járművezető vizsgabiztos, műszaki vizsgabiztos és közúti ellenőr juthat tovább
az országos döntőbe.

•

Amennyiben az első helyezett nem kíván, vagy akadályoztatása esetén nem tud élni az
országos döntőn való részvétel lehetőségével, úgy helyette a részvételre az utána
következő harmadik helyezettig bezárólag lehetséges versenyzőként indulni.

Kizárás
1. Az a versenyző, aki több kategóriában vagy több megyében is nevezett, kizárásra
kerül.
2. A versenyszabályzatot, versenykiírást megsértő személy kizárásra kerül.
3. Az a versenyző, aki a feladatok során meg nem engedett segédeszközt használ vagy az
objektív értékelést ellehetetleníti, kizárásra kerül.
4. Óvás a megyei forduló vonatkozásában szóban és írásban az eredményhirdetést
megelőzően történhet. A határidőt követően benyújtott óvást a szervező vizsgálat
nélkül elutasítja.
5. Az óvásnak a megyei (fővárosi) forduló szervezője helyt adhat vagy elutasíthatja. A
döntésről jegyzőkönyvet kell felvenni és az óvás benyújtójával írásban közölni. Az
óvásnak helyt adó döntés következményeit (pl.: kizárás, helyezés megváltoztatása) a
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell és az óvás benyújtójával közölni kell.
6. A versenykiírásban szereplő, előre megismerhető tényekkel, feladatokkal és azok
értékelésével kapcsolatos óvást a szervező vizsgálat nélkül elutasítja.

