
EuroSkills 2021 – Graz 

A magyar kertépítő csapat a szponzorokkal együtt továbbra is kitart a részvétel 
mellett 

Magyarország 2006-tól tagja a WorldSkills International, valamint 2007-től az akkor megalakult 

WorldSkills Europe nemzetközi szervezetnek. A programok keretén belül nemzetközi 

versenysorozatban vehetnek részt a fiatal magyar szakemberek. A szakmák, a szakképzés csúcsát 

szimbolizáló, a Szakmák Olimpiájaként ismert WorldSkills versenyek rendszere több mint hatvan 

éves múltra tekint vissza, a legutóbbi versenyre 2019-ben került sor Kazanban, Oroszországban.  A 

EuroSkills versenyek a WorldSkills célkitűzéseit követik, csak európai szinten. A soron következő 

EuroSkills eredeti, 2020. szeptemberi időpontja a koronavírus-járvány miatt elnapolásra került, 

viszont a magyar kertépítő csapat a szponzorokkal együtt továbbra is kitart a részvétel mellett. 

A szakmák világ- és Európa-bajnoksága minden évben megrendezésre kerül: páros években a 

EuroSkills, páratlan években pedig a WorldSkills. Az idei versenyszezon a koronavírus miatt folyamatos 

átszervezést igényelt. A 2020 tavaszi felkészülés közben a verseny eredeti 2020. szeptemberi 

időpontját eltolták, így a magyar kertépítő csapatból egyetemi teendők miatt kiesett Homokay Ádám 

– a WorldSkills Kazan 2019 verseny kiválósági érmes kertépítője – és párja, Marosi Zsolt, akik 

mindketten a Közép-magyarországi ASzC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és 

Kollégium (Budapest) tanulói voltak.  

A póttagok felkészítése azonban folyamatos, továbbá a szóban forgó kertészeti iskola SkillsHungary 

Tehetséggondozó Kertépítő Bázist működtet, így az intézményben tevékenykedő Gódorné Hasenauer 

Zita kertépítő szaktanárnak, a felkészülésben közreműködő szakértőnek nem volt nehéz megtalálni a 

két új versenyzőt Bokor Péter és Hutter Péter személyében, akik a Kisalföldi ASzC Herman Ottó 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Szombathely) diákjai. 

A két tehetség a zuglói Varga Márton iskola falai között készülnek fel a megmérettetésre.  

A felkészülés időszaka sajnos most sem zajlik zavartalanul, hiszen a vírushelyzet miatt kialakult 

folyamatos bizonytalanság rendkívül zavaró tényező, ennek ellenére a diákok lelkesen, töretlenül 

készülnek és hangolódnak a tervek szerint 2021. januárjában megrendezésre kerülő próbatételre.  

A bajnokság magyarországi szervezője, illetve az itthoni program „motorja”, a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara továbbra is professzionális szakértelemmel és hozzáértéssel kezeli ezt a rendkívüli 

helyzetet – elhivatottságuknak köszönhetően a résztvevők és a szponzorok továbbra is biztonságban 

érzik magukat. A januári verseny eddig soha nem látott biztonsági óvintézkedések mellett zajlik majd, 

az abszolút prioritást a résztvevők védelmére helyezték. A Kamara minden segítséget és támogatást 



megad az érintetteknek, többek között a folyamatos tesztelést is biztosítja a diákok és a szakértő 

számára. 

 

A magyar kertépítő csapat felkészült, motivált és nyerni szeretne, ehhez pedig a támogatók – a Közép-

magyarországi Agrárszakképzési Centrum, a MAKEOSZ, MAKESZISZ és a Magyar Díszkertészek 

Szakmaközi Szervezete – minden lehetséges erőforrást biztosítanak. 

Az említett nemzetközi erőpróbák kapcsán elmondható, hogy az évről évre zajló folyamatos szervezés 

és felkészülés eredményeképpen Magyarország bekerült a szakképzés megújításának európai 

folyamataiba. A versenyzők és a szakértők ezáltal naprakész, kimagaslóan minőségi, korszerű és 

innovatív elvárásoknak megfelelő elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyagot és kompetenciákat 

szereznek, melyek tapinthatóan megmutatkoznak a hazai szakképzés szegmensében. 
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