
VERSENYFELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE 

SZAKMABEMUTATÓ KISFILM KÉSZÍTŐ VERSENY II. 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat közös felhívása 
 (hiány)szakmák népszerűsítésére 

 

A Veszprém Járási Paktumiroda és a Veszprém Megyei Paktumiroda – Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint versenyfelhívást kiírók megbízásából – 
szakmabemutató kisfilm készítő versenyt szervez Veszprém megye középiskolás diákjainak. 

2017-ben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával a Pro Veszprém Nonprofit Kft. 
három veszprémi nagyvállalat közreműködésével hirdette meg a versenyt, amely során 18 diákcsapat 
54 diákja a résztvevő cégeknél tett üzemlátogatás alkalmával készített 3-5 perces rövidfilmekben 
rendhagyó, innovatív módon mutatta be a különböző szakmákat. Az elkészült kisfilmek az eltelt 
időben bejárták az országot, a kezdeményezés más városokat és megyéket is csatlakozásra inspirált. 

A 2019. évben Veszprém megye teljes területére kiterjedően meghirdetésre kerülő verseny célja, 
hogy a diákok a szakmák bemutatásán túl, a munkakörnyezettel való ismerkedés során olyan 
tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket nem csupán az iskolai mindennapokban tudnak hatékonyan 
használni, hanem később a munkaerőpiacon is előnyösebb helyzetbe kerülhetnek általuk. 

A verseny a TOP-6.8.2-15-VP1-2016-00001 „Foglalkoztatási együttműködés a Veszprémi járás 
területén” és a TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés” Európai Uniós projektek keretein belül valósul meg. 

 
I. A jelentkezés menete 

A felhívásra elsősorban a Pápai Szakképzési Centrum és a Veszprémi Szakképzési Centrum nappali 
tagozatos,  9−13. évfolyamos, azonos tagintézményben tanuló diákokból álló három fős csapatok 
jelentkezhetnek 2019. március 8. (péntek) 23 óra 59 percig az alábbi regisztrációs felületen: 

 

https://goo.gl/forms/Ttxgkf9Vvi3Jbrqy2  

 
 
 

II. A verseny menete 

Filmek elkészítése 
A csapatok a 3-5 perc időtartamú szakmabemutató kisfilmet saját eszköz – pl. okostelefon, 
videókamera stb. – használatával készítik el a választott cégnél (a filmezhető szakmákat valamint a 
filmezéshez helyszínt biztosító vállalkozásokat a Felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza). 

A kisfilmek forgatása előtt csoportos céglátogatások keretében nyílik lehetőség a választott cég 
képviselőivel való találkozásra.  A céglátogatások célja, hogy a versenyzők a gyakorlatban is 
megismerhessék a vállalatok termelő- és szolgáltató tevékenységét, a hiányszakmákban való 
elhelyezkedés lehetséges előnyeit, közvetlenül is feltehessék felmerülő kérdéseiket és a megfelelő 
háttérinformációk birtokában készíthessék el filmjeiket. Ezt követően kerül sor a filmforgatások 
napjának egyeztetésére. 

https://goo.gl/forms/Ttxgkf9Vvi3Jbrqy2


Benyújtás módja 
Az elkészült kisfilmeket 2019. május 10. (péntek) 12:00 óráig elektronikus adathordozón kérjük 
benyújtani az illetékes Paktumirodába postai úton, vagy személyesen. 
Cím: Pro Veszprém Nonprofit Kft., 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. II. emelet 
Veszprém Megyei Paktumiroda, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. fszt. 44. 
 
Filmek elbírálása 
A beérkezett kisfilmek elbírálása az alábbi értékelési szempontok alapján történik: 

- a szakma jellegzetességeinek bemutatása 
Ennél a szempontnál az értékelők azt vizsgálják, hogy a kisfilm készítői mennyire képesek megragadni 
és bemutatni a választott szakma jellegzetességeit: a munkafolyamatokat, a munkafolyamatokhoz 
használt eszközöket, a szakemberek egy munkanapját az adott vállalatnál. 

- figyelemfelkeltés az adott szakma iránt, hatékony információ átadás 
A szempont értékelésének középpontjában az áll, hogy mennyire érthetők az információk a laikusok 
számára, mennyire keltik fel az érdeklődést az adott szakma iránt. Alkalmas-e a film nagyobb 
közönség előtt történő bemutatásra, illetve adott szakma és a jól képzett szakemberek ábrázolására. 

- tartalom, módszertan 
A vizsgálat tárgya, hogy milyen mértékben nyújt a megjelenített tartalom teljes, átfogó képet az 
adott szakmáról, vagy mennyire fókuszál annak kizárólag egy adott elemére. 

- kreativitás, fantázia, a rövidfilm minősége 
A filmek műfaji megkötés nélkül, egyéni formában készíthetők el. A csapat és a csapattagok nevét, 
valamint hangalámondások, zenei betétek alkalmazása esetén az előadó és a zeneszám címét kérjük 
a filmek végén feltüntetni. 
 

III. Eredményhirdetés és díjazás 
A verseny résztvevői értékes nyereményekkel gazdagodnak. A közreműködő cégek a náluk forgatott 
legjobb filme(ke)t díjazásban részesítik. 

A díjátadás ünnepélyes keretek között történik. A nyertes kisfilmek bemutatásra kerülnek a 
pályaválasztási napokon, a hiányszakmák népszerűsítését szolgáló egyéb rendezvényeken. 
 
 

A Felhívással és a versennyel kapcsolatban információ és bővebb tájékoztatás az alábbi 
elérhetőségeken kérhető: 

 
 Veszprém Járási Paktumiroda Veszprém Megyei Paktumiroda 
 Korona Vivien Halmi-Tóth Mónika Vörös Lászlóné 
 Telefon: 06 88 782 285 Telefon: 06 88 545 044  Telefon: 06 88 545 067 
 e-mail: paktum@proveszprem.hu e-mail: paktum@vpmegye.hu 
 

mailto:paktum@proveszprem.hu
mailto:paktum@vpmegye.hu


A verseny 2019-es fordulójában résztvevő, Veszprém megyei településeken székhellyel- vagy telephellyel rendelkező vállalatok és filmezhető szakmák: 

Cég Rövid cégismertető Település Filmezhető szakma 

BAKONYKARSZT Zrt. Fő feladata a vezetékes ivóvíz szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés- és 
tisztítás. A társaság 1996. január 1-én alakult, Veszprém Megyei Jogú Város mai 
értelemben vett vízművét több mint egy évszázada, 1896. október 1-én 
helyezték üzembe. A társaság tevékenységében kiemelt helyen szerepel a 
vízbázis-védelem, ami a jövő ivóvíz-szolgáltatásának egyik alapja, fő célkitűzése 
pedig az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és tisztítás biztonságának 
fenntartása. 

Veszprém 
Pápai u. 41. 

Villanyszerelő 

Boczkó és Boczkó 
Építő és Szigetelő Kft. A 2002 óta működő vállalkozás a megrendelői igényeket a technológiai hő- és 

hangszigetelés területén nagy tapasztalattal rendelkező szakemberekkel, a kor 
műszaki színvonalának megfelelő bádogos műhellyel, gépi berendezésekkel és 
szerszámokkal, valamint saját készletben rendelkezésre álló minőségi hő- és 
hangszigetelő anyagokkal, burkolatokkal elégíti ki. 

Ajka 
Alinka u. 20/a 

Kőműves 

Csizmadia László 
családi vállalkozás A 30 éve működő, 1990-ben alapított cég indulásakor víz és gázszereléssel 

foglalkozott, amelyet napjainkra nagymértékben felváltott a hőszivattyú és 
napkollektor szerelés, elsősorban lakossági szolgáltatásként. A családi 
vállalkozásban apa és fiai mellett alkalmazottak és tanulók dolgoznak, összesen 
9 fő. 

Tapolca 
Alkotmány u. 4. 

Kőműves 

Detherm Kft. A Detherm Kft. 2001. évben alakult, jogelődjét a Detherm Bt.-t 1996-ban 
alapították. 2017 novemberében a régió legnagyobb építőipari cége a 
VemévSzer Kft. megvásárolta a Detherm Kft. csaknem 90%-nyi tulajdonrészét. A 
cég gyenge- és erősáramú villamos szereléssel, automatizálással foglalkozik. 
Elvégezzük a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások szerinti méréseket 
valamint a villamosenergia-ellátás terén teljes körű szolgáltatást nyújtunk. 
Munkákra 3 év garanciát vállalunk. A Detherm Kft. nettó értékesítési árbevétele 
250-300 millió forint. Duális képzés keretében évente 4-5 tanuló szakmai 
gyakorlatát biztosítjuk. 

Zirc 
Ságvári u. 16. 

Villanyszerelő 

DGA Kft. A 100%-ban magyar tulajdonú, több mint 50 éves múltra visszatekintő cég az 
egyedi gépek és alkatrészek gyártása mellett nagy szériás sorozatgyártást folytat 
Devecserben és Nemesgulácson, 200 főt meghaladó termelési létszámmal, több 
mint 10’000 négyzetméteren. Korszerű géppark és szakképzett munkatársak 
garantálják a hatékony és minőségi munkavégzést; az értékesítés nagyjából 
95%-a Nyugat-Európába történik. A szakember utánpótlást jól felszerelt 
tanműhelyek működtetésével oldják meg mindkét telephelyen.  

Devecser 
Vasút u. 29. 

Hegesztő 
Lakatos 

  

1. sz. melléklet 



Villa Kabala - Gastro Műhely Kft. 
 A cég üzemeltetésében Szigligeten működő gasztro bisztró egyedi stílussal 

berendezett szobákkal, saját alapanyagokkal és őstermelő családtag által 
előállított termékekkel, valamint a családi borászatból származó borokkal várja 

vendégeit egész évben. 

Szigliget 
Kamonkői út 40. 

Felszolgáló 
Szakács 

Hubertus Fogadó - Gézaháza Farm 
Kft. 

 

A Gézaháza farm Kft. 2011. évben alakult, eredeti profiljuk állattartás, ló 
bértartás volt, majd tevékenységüket 2016-tól szállásadással bővítve komplex 
idegenforgalmi szolgáltatást nyújtanak. 2017-től az egykori Eszterházy birtok 
üzemeltetése a cég fő tevékenysége: a Hubertus fogadó a XXI. század 
elvárásainak megfelelő kényelemmel várja vendégeit. Emellett továbbra is 
foglalkoznak lovagoltatással, bértartással. 

Gézaháza Felszolgáló 
Szakács 

JOST Hungária Kft. A veszprémi székhelyű JOST Hungária Kft. a piacvezető, 21 telephellyel 
rendelkező gyártó- és beszállító vállalatcsoport 2. legnagyobb telephelye, 1996 
óta van jelen Magyarországon. A vállalat két gyártócsarnokban mintegy 15.000 
m

2
-en állít elő biztonságtechnikai szempontból kritikus alkatrészeket és 

rendszereket, és forgalmazza a teherautó- és pótkocsi ipar számára. Az európai 
utakon közlekedő minden második kamionban a vontatót és vontatmányt 
összekötő alkatrész a veszprémi üzemből kerül ki. 

Veszprém 
Henger u. 1. 

CNC gépkezelő 
CNC technológus 
Gépi forgácsoló 
Hegesztő 
Könyvelő 
Lakatos 
Por- és fedőfestő (járműfényező) 

Meister-Holz Kft. Az 1992-ben alapított, közel 50 éves iparos múlttal rendelkező családi 
vállalkozás egyedi tervek alapján készíti bútorait. A gyártóüzem gyors és igényes 
munkavégzésre képes korszerű gépeivel, új technológiák alkalmazásával, precíz 
lapszabászati szolgáltatással; a faipari- és konyhabútor szakáruház bútoripari 
szerelvények és kiegészítők széles választékával várja megrendelőit. Nagyobb 
építőipari beruházásokban irodabútorok, komplett konyhák, egyéb bútorok 
tervezőjeként, gyártójaként vesznek részt. 

Pápa 
Juhar u. 5. 

Asztalos 

MFT Metall-Form-Technik Kft. A német tőkével, magyar szaktudással 2001-ben alapított vállalkozás alumínium 
megmunkálással foglalkozik. A termékpalettán található dugattyúk, kisebb 
elektronikai alkatrészek, favágó ékek többek között óceánjáró hajókba, alpesi 
sífelvonó kabinokba, erőgépekbe, amerikai mozdonyokba kerülnek beépítésre. 
A kovácsolt felniket olasz prémiumkategóriás gépjárművekre, és a legnagyobb 
amerikai autóverseny-sorozat versenyautóira gyártják. 

Várpalota 
Fehérvári út 28/2. 

Lakatos 

Pepperl+Fuchs 
Fém- és Műanyagtechnikai Kft. 

Európában és világszerte az ipari automatizálás vezető vállalatai közé tartozó 
Pepperl+Fuchs cégcsoport húszéves, közel 500 fős alapanyaggyártója, a 
Pepperl+Fuchs Veszprém látja el érzékelőkkel, fém- és műanyag fröccsöntött 
alkatrészekkel a cégcsoport gyártóüzemeit, továbbá készre szerelt üvegszálas 
fénykábeleket, valamint fröccsöntött kábelegységeket állít elő. 

Veszprém 
Kistó u. 16-18. 

Gépgyártástechnológiai technikus 
Mechatronikai technikus 
Műanyag-fröccsöntő 

  



Szarvaskút Vendégház Kereskedelmi 
Kft. 

A Hotel Szarvaskút Zirctől 3 kilométerre helyezkedik el a bakonyi erdők 
rejtekében, csodás környezetben, négycsillagos kényelemmel, wellness 
részleggel, szervezett túrákkal és színes programokkal. Az év egészében nyitva 
tartó szálloda a felfrissülést, kikapcsolódást, sportolást és szórakozást biztosító 
színvonalas szolgáltatásaival, különleges vad- és kemencés ételekkel várja a 
pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégeket. 

Zirc-Szarvaskút Felszolgáló 
Szakács 

Veinperl és Társa 
Faipari Közkereseti Társaság 

A Veinperl és Társa KKT 1999 óta foglalkozik fa termékekkel, kezdetben 
korlátoszlopok, seprűnyelekkel, később ecsetnyelekkel és bérvágással. 2012-ben 
teljesen profilt váltottunk és kizárólag fa kerítéselemek és tűzifagyártással és 
értékesítéssel foglalkozunk 3 hektáros területen folyamatosan növekvő 
csapatunkkal. A kerítéselemeket bükk és tölgy anyagból, natúr, illetve festett 
változatban értékesítjük országos kiszállítással. A tűzifa gyártás egy másik 
szegmense a cégnek, amelyben a méterfa bedolgozástól egészen a 60-70 cm 
átmérőjű 4 méteres rönköket dolgozzuk fel teljesen konyhakészre és 50 
kilométeres sugarú körben terítjük. 

Olaszfalu 
Alkotmány u. 14. 

Asztalos 

Waller Funér Kft. 
A több mint 20 éve fafeldolgozással, csomagolóanyag gyártással és 

fakereskedelemmel foglakozó cég telephelye a Bakonyban, Dudaron található. 
Elsősorban lágylombos fafeldolgozással ládákat, raklapokat, kalodákat és egyéb 
csomagolóanyagokat gyártanak, valamint egyéb fa- és fűrészárut forgalmaznak. 

Porva 
Vörösmarty u. 6. 

Asztalos 

Hotel Hasik Fogadó A döbröntei Hasik Hotel Budapesttől mindössze másfél órányira, a Bakony 
lábánál elterülő, festői Döbrönte községben épült négycsillagos szálloda. 38 
szobájával, I. osztályú éttermével, wellness-szolgáltatásaival, kültéri 
medencéjével, teniszpályájával, saját lovardájával, amely aktív üdülések, családi 
ünnepek, családi események, céges rendezvények és tréningek kedvelt 
színhelye. A hotel környezete, a számos turistaút, a falu felett magasodó, 
romjaiban is impozáns Himfy várrom, a Bakony közelsége, a túrázásra, 
lovaglásra, erdei sétakocsikázásra csábító táj számos vendéget csábít a kicsi, ám 
gyönyörű zsákfaluba.   

Döbrönte 
Fő út 4. 

Recepciós, szakács, felszolgáló 

Fűzfői Papír Kft. Iskolai füzetek gyártásával és forgalmazásával foglalkozunk. Termékeink köre 
felöleli az általános iskolától az egyetemig az iskolai eszközöket, amelyek 
lehetnek kapcsozott és spirálfüzetek, valamint kötészeti termékeket is 
készítünk. Magyarország 80-85%át Fűzfői Papír Kft. látjuk iskolai füzetekkel 

Balatonfűzfő 
1498/276 

Papíripari, kötészeti, nyomdaipari 
szakmunkás, könyvkötő 

Katica Cukrászda és Pékség 
Pékmester Biscuits Kft. 

Családi vállalkozásban 1991 év óta vagyunk a piacon „Katica” márkanévvel. Sütő 
cukrász és édesipari ipari tevékenységet végzünk, körülbelül 500 féle terméket 
állítunk elő. Valamint pék és cukrász akkreditált képzőműhely vagyunk. 

8174 Balatonkenese 
Fő utca 21-23 

Pék, cukrász 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Szakmabemutató kisfilm készítő verseny II. – Veszprém megyei 9-13. évfolyamos középiskolás tanulók számára  

1. Az adatkezelés célja 
A Veszprém Járási Paktumiroda és a Veszprém Megyei Paktumiroda látja el a Szakmabemutató kisfilm készítő 
verseny II. (a továbbiakban: Verseny) előkészítésével, szervezésével összefüggő koordinációs, valamint a 
versenyfelhívásban meghatározott feladatokat. Jelen tájékoztató célja a Verseny lebonyolításához szükséges 
személyes adatok, versenyeredmények, dokumentációhoz szükséges fényképek kezelése során felmerülő 
lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban. 
Az adatkezelés célja a Verseny lebonyolításához szükséges személyes adatok, versenyeredmények, fényképek 
kezelése.  

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja 
A kezelt adatok köre a Verseny lebonyolításához szükséges személyes adatok köre: a csapat neve, a 
csapattagok (tanulók) neve, évfolyama, életkora és elérhetőségi adatai; az oktatási intézmény neve és címe; a 
kapcsolattartó pedagógus neve és elérhetőségi adatai; a Versenyen résztvevők képmása és a 
versenyeredmények. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a törvényes 
képviselő, vagy – 16. életévét betöltött tanuló esetében – a tanuló önkéntes hozzájárulása. 

3. Az adatkezelők személye, elérhetőségei 
Veszprém Járási Paktumiroda (Pro Veszprém Nonprofit Kft.) 
Cím: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. II. em. 
Telefon: 06 88 782 285 
E-mail: paktum@proveszprem.hu 
Honlap: www.veszpremipaktum.hu  

Veszprém Megyei Paktumiroda (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. fszt. 44. 
Telefon: 06 88 545 044, 06 88 545 067 
E-mail: paktum@vpmegye.hu 
Honlap: www.paktumvpmegye.hu 

Az Adatkezelők a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen 
az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően járnak el.  

4. Az adatkezelés időtartama 
Adatkezelők a 2. pont szerinti személyes adatokat a Verseny meghirdetésének napjától a hozzájárulás 
visszavonásáig, de legkésőbb tárgyév december 31. napjáig kezelik. Ezt követően az Adatkezelők az adatokat 
törlik. 

5. Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések 
A jelentkezés során a 2. pont szerinti személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az 
Adatkezelők férhetnek hozzá. Adatkezelők az érintettek által megadott személyes adatok védelméről megfelelő 
intézkedésekkel gondoskodnak, a személyes adatokat indokolatlanul harmadik személy számára nem adják át. 

6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás írásban bármikor visszavonható. Az Adatkezelőktől a 3. 
pont szerinti elérhetőségeken keresztül írásban kérhető/nyújtható be továbbá: 
‒ tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről, 
‒ a személyes adatok helyesbítése, 
‒ a személyes adatok törlése vagy korlátozása, 
‒ a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem esetén bejelentés, panasz a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújtható be, jogellenes adatkezeléssel kapcsolatos polgári 
per az illetékes törvényszék előtt kezdeményezhető. 

2. sz. melléklet 


