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VERSENYSZABÁLYZAT 

“YOUNG CAR MECHANIC 2023” 

MAGYARORSZÁG 

 

A YOUNG CAR MECHANIC verseny a szakképző intézmények diákjai számára meghirdetett 

verseny, amely a jövő autószerelőinek szakmai és technikai készségeit értékeli. 

 

A YOUNG CAR MECHANIC verseny céljai: 

1. szakmai oktatás jelentőségének előmozdítása és fejlesztése, az autószerelői szakma 

népszerűségének növelése; 

2. A munkaadók és az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítása, 

valamint a diákok megismertetése a legújabb technológiákkal és a jövőbeli 

munkaadókkal; 

3. A szakképzési intézmények és a tanárok közötti tapasztalatcsere elősegítése; 

4. Az autószerelői szakma népszerűsítése és a versenyzők számára a választott 

szakmájukban való tudás, készségek és képességek bemutatása; 

5. Az Inter Cars és a szakképzési intézmények közötti együttműködés előmozdítása; 

6. Kapcsolatot teremteni a jövő szakemberei és a vezető gyártók között az autóipari 

piacon; 

7. Közös elvek kialakítása a versenyek szervezésére, a képességek értékelésére és a 

versenyek népszerűsítésére az összes résztvevő IC országban. 

 

A YOUNG CAR MECHANIC verseny szervezője: 

Az Inter Cars S.A. Powsińska 64 street, 02-903 Warszawa, a verseny főszervezője és/vagy 

annak leányvállalatai. 

Az európai együttműködők, helyi hatóságok, oktatási intézmények és az érintett országok 

egyéb partnerei társszervezői a versenynek és/vagy különálló részei lehetnek/lehetnek. 

INTER CARS BULGARIA LTD 

Inter Cars Croatia 

Inter Cars Eesti OU 

INTER CARS HUNGARIA KFT és az Autószerelők Országos Egyesülete (AOE), mint 

társszervező, amely jogosult az autósiskolákkal való közvetlen együttműködésre a 

magyarországi szakmai versenyek szervezésében. 

UAB Inter Cars Lietuva 

INTER CARS LATVIJA SIA 

Inter Cars S.A. 

Inter Cars Romania 
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Inter Cars Slovakia 

Inter Cars Greece 

ТОВ "INTER CARS UKRAINE". 

 

Használt rövidítések és kifejezések. 

YCM - YOUNG CAR MECHANIC verseny 

IF – Nemzetközi Döntő 

NF – Nemzeti Döntő 

YCM ot - YOUNG CAR MECHANIC verseny szervező 

1. szakasz – elméleti teszt 

2. szakasz  – elméleti vagy elméleti és gyakorlati teszt 

3. szakasz – Nemzeti Döntő 

4. szakasz – Nemzetközi Döntő 

 

A verseny folyamata. 

A verseny helyi (országos/nemzeti) szinten kezdődik, és szakaszokra van osztva, amelyek a 

YOUNG CAR MECHANIC Nemzetközi Döntőbe vezetnek. 

 

1. szakasz – elméleti tesz: 

1. Az online vagy papíralapú teszt 50-100 kérdésből áll, feleletválasztásos 

válaszokkal (3-4 válaszlehetőség egy vagy több helyes válasszal); 

2. A teszt kitöltésére szánt ajánlott idő legfeljebb 1 perc 1 kérdésre; 

3. A szakaszt 2023. április 1-jéig kell befejezni; 

4. Minden részt vevő ország felelős az 1. szakasz megszervezéséért, és maga 

választhatja meg a teszt időpontját; 

5. A verseny 1. szakaszában a szakképző intézmények bármely tanulója részt vehet; 

6. A részvételhez a diáknak regisztrálnia kell az AOTV verseny weboldalán vagy a 

tesztoldalon. 

 

2. szakasz – gyakorlati teszt: 

1. 6 gyakorlati feladat az Autószerelők Országos Egyesületével (AOE) együtt 

végrehajtva 

2. A feladat teljesítésére kijelölt idő 1 feladatra legfeljebb 45 perc; 

3. 6 regionális döntő Q-Service műhelyekben 

4. A szakaszt 2023. április 30-ig kell befejezni; 

5. Minden résztvevő ország felelős a 2. szakasz megszervezéséért, és maga 

választhatja meg a teszt időpontját; 



 

_______________________________________ 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. 

6. Minden ország önállóan határozza meg a 2. szakasz résztvevőinek számát, és a 

nemzeti versenyszabályzatban leírja a kiválasztási rendszert. 

Résztvevők: Az 1. forduló legjobb 24 diákja, 4 diák az 6 regionális döntő 

mindegyikében 

 

3. szakasz – Nemzeti Döntő: 

1. Verseny gyakorlati (és esetlegesen elméleti) feladatokkal, amelyeket az 

alkatrész- és technológiagyártók, helyi vállalkozók, Inter Cars biztosítana; 

2. A feladat általános áttekintését és a gyártó (márka) biztosítását legalább 1 

hónappal az NF előtt kell bejelenteni; 

3. A feladat elvégzésére szánt ajánlott idő 45 perc + 15 perc szünet a feladatok 

között; 

4. Az NF-et legalább 2 héttel az IF előtt kell megrendezni; 

5. Minden részt vevő ország felelős a 3. szakasz szervezéséért, és maga választhatja 

meg az NF időpontját; 

6. A verseny 2. szakaszában legjobb eredményt elért legalább 6 diákot meghívnak 

az NF-en való részvételre (a döntőbe jutottak száma egy oktatási intézményre 

korlátozható és módosítható); 

7. Minden döntőbe jutott versenyzőt tanár kísérhet. 

 

4. szakasz – Nemzetközi Döntő: 

 

1. Verseny pótalkatrész- és technológiagyártók, valamint az Inter Cars által 

biztosított gyakorlati feladatokkal; 

2. A feladat általános áttekintését és a gyártó (márka) megnevezését legalább 1 

hónappal a nemzetközi versenyprogram előtt be kell jelenteni; 

3. A verseny előtti feladatokat angol nyelven kell meghirdetni; 

4. A feladat teljesítésére szánt idő 45 perc + 15 perc szünet a feladatok között; 

5. Egy versenynapon legfeljebb 6 feladat lehet; 

6. Az első feladatot sorsolással választják ki, a következő feladatok végrehajtása 

rotációs alapon történik; 

7. Az YCMot a döntősök számának megfelelő számú feladatot biztosít annak 

érdekében, hogy minden döntős ugyanannyi hasonló feladatot végezzen el; 

8. Az YCMot a felelős a 4. szakasz szervezéséért; 

9. A nemzetközi döntő időpontja és helyszíne - Magyarország, 2023. június 23-25. 

10. Minden résztvevő országból a legjobb diák, aki teljesítette az első 3 szakasz 

szabályait, kapja a meghívást az IF-en való részvételre; 

11. Minden döntőst tanár kísérhet. 

 

A verseny értékelése és eredményhirdetés. 

1. A verseny 1. és 2. szakaszának eredményeit legfeljebb 1 héttel a szakasz 

időpontját követően ki kell hirdetni; 

2. A verseny 1. és 2. szakaszának eredményeit be kell jelenteni és közzé kell tenni a 

YCM verseny weboldalán és/vagy e-mailben el kell küldeni minden résztvevőnek 

és/vagy az iskola képviselőjének (ha van ilyen); 
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3. A verseny 3. és 4. szakaszának feladatai 50 pontos rendszerben kerülnek 

kiértékelésre: 

- 0 pont – minimum 

- 50 pont – maximum 

4. Az egyes feladatokra fordított időt és az elért pontokat rögzíteni kell. 

5. Három kritériumot kell értékelni minden egyes feladatnál: 

a. Az ügyfelek tulajdonához való hozzáállás 

b. Munkavédelmi eszközök használata 

c. Munkakultúra 

6. A verseny 3. és 4. szakaszában a feladatok értékelését a döntőbe jutott 

versenyzők feladatainak befejezése után azonnal bejelentik és elmagyarázzák; 

7. Egy feladatot egy bíró értékelhet az összes döntős számára. A bíró csak a YCMot 

döntése alapján változtatható meg minden országban; 

8. A versenyt a YCMot által kijelölt szakértők bírálják el; 

9. A döntősöknek alá kell írniuk a feladat értékelő lapját, hogy jóváhagyják az 

eredmények kihirdetését és ismertetését; 

10. A döntőbe jutott versenyző legkésőbb 15 perccel a feladat befejezése után 

kifogást emelhet / óvást nyújthat be a YCMot-nál a kihirdetett eredmény ellen; 

11. Az összes szakasz győztesét a kapott pontok alapján határozzák meg. Ha több 

résztvevő azonos pontszámot ért el, a helyezést a feladatokra fordított összes 

idő alapján határozzák meg. 

A YCM résztvevői: 

1. Autószerelő szakképzési vagy szakközépiskolai szakképzési programok tanulói; 

2. Azok a diákok, akik az előző években részt vettek a YCM döntőjében (3. és 4. 

szakasz), nem vehetnek részt az IF-ben; 

3. A regisztráció során (2., 3., 4. szakasz) minden versenyzőnek be kell mutatnia 

személyazonosító okmányát (útlevél, jogosítvány vagy személyi igazolvány), 

diákigazolványát, diákigazolványát vagy diákigazolványát. 

4. A versenyfeladatokat a résztvevőknek a Szervező által biztosított megfelelő 

munkaruházatban kell végrehajtaniuk.  

5. A versenyen a 2001. január 1-jén vagy azt követően született, de a verseny 3. 

szakaszának első napján 16 évesnél idősebb szakiskolai tanulók vehetnek részt 

6. A döntőbe jutott országok döntősei a részvételük bejelentésével regisztrálnak a 

YCMotnál legkésőbb 2 héttel a nemzetközi döntő előtt. 

Szabályok és korlátozások a 3. és 4. szakasz feladatai során. 

1. A versenyfeladatok megkezdése előtt a versenyfeladatért felelős személy 

(versenybíró) minden döntős versenyzőt megismertet a munkahelyi 

munkavédelmi szabályokkal; 

2. Mielőtt a résztvevők megkezdenék az egyes végső feladatok elvégzését, a 

szervező biztosítja számukra a szükséges felszereléseket és szerszámokat, 

valamint a védőruházatot. 

3. Minden résztvevőnek alá kell írnia egy nyilatkozatot a munkahelyi egészségügyi 

és biztonsági szabályok betartásáról; 

4. Kísérő személyeknek (oktatóknak), korai előadóknak és kívülállóknak tilos a 

gyakorlat ideje alatt a versenyfeladat területére belépni; 
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5. Szigorúan tilos fényképezni és filmezni a versenyzői munkahelyeket a feladatok 

elvégzése közben, kivéve, ha a YCMot engedélyezte; 

6. A feladatot idő előtt teljesítő versenyzőnek a feladat teljesítésére rendelkezésre 

álló idő végéig a teljesítés helyén kell maradnia; 

7. Az YCMot-nak joga van dönteni arról, hogy a résztvevőt megbünteti vagy kizárja, 

ha nem tartja be a tisztességes verseny alapelveit, vagy megsérti a 

munkaegészségügyi és biztonsági szabályokat. 

8. A szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog rendelkezései 

alkalmazandók, különösen a következők rendelkezései: a Polgári Törvénykönyv, a 

személyes adatok védelméről szóló törvény. 

 

A YCM nyelve. 

1. Minden részt vevő ország választhatja meg a verseny nyelvét (vagy nyelveit) az 

1., 2. és 3. szakasz során; 

2. A 4. szakasz hivatalos nyelve az angol; 

3. Az IF-re vonatkozó feladatok és célkitűzések leírása valamennyi döntőbe jutott 

pályázó nemzeti nyelvén, valamint angol nyelven; 

4. Csak a feladatbíró kérhet fordítási támogatást a nemzetközi bizottság 

képviselőjétől további magyarázatokhoz/fordításokhoz, valamint értékelheti 

azok hatását az eredményre; 

5. A döntőbe jutott versenyző és az IC képviselője közötti interakciók videó- és 

hangfelvételen rögzíthetők. 

A YCM támogatói. 

1. A részt vevő országoknak jogukban áll megválasztani együttműködő 

partnereiket; 

2. A verseny általános támogatói 2023. február 1-ig kerülnek meghatározásra; 

3. A verseny általános támogatóinak fel kell ajánlani, hogy első kézből vegyenek 

részt az NF-eken. 

Nemzetközi támogatás és kommunikáció.  

1. Minden részt vevő ország köteles külön versenyhonlapot létrehozni, fenntartani 

és frissíteni; 

2. A szakképző vagy szakközépiskolai intézmények első kézből értesülnek a verseny 

híreiről; 

3. A belső információs csatornák a fő információs támogatásnak tekintendők; 

Díjalap. 

1. Minden részt vevő ország köteles a verseny 3. szakaszának díjalapját biztosítani; 

2. A verseny 4. szakaszának díjalapját az Inter Cars S.A. és támogatói biztosítják; 

3. A díjazás mind a 3 érintett fél - diákok, tanárok, oktatási intézmények - számára 

díjakat biztosít. 

4. Díjak 

4.1. A verseny megnyeréséért járó díjakat a döntős, a döntős által látogatott iskola (a 
továbbiakban: "Iskola") és a döntőst a versenyre felkészítő tanár (a továbbiakban: 
"Tanár") kapja”). 
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 4.2.A díjak a következők: 

4.2.1. az első helyért összesen 5 500 EUR értékű nyereményt, amely: 
a. 2 000 EUR készpénzjutalom a döntőbe jutott versenyző számára; 
b. 1 500 EUR készpénzjutalom a tanárnak; 
c. a Szervező által biztosított választékból kiválasztott bármely eszköz, 
összesen 2 000 EUR értékben - az Iskola számára. 

4.2.3. a második helyért összesen 4 000 EUR értékű a nyeremény, amely: 
a. 1 500 EUR készpénzjutalom a döntőbe jutott versenyző számára;; 
b. 1 000 EUR készpénzjutalom a tanárnak 
c. a Szervező által biztosított választékból kiválasztott bármely eszköz, 
összesen 1 500 EUR értékben - az Iskola számára. 

4.2.3. a második helyért összesen 2  000 EUR értékű a nyeremény, amely: 
a. 1 000 EUR készpénzjutalom a döntőbe jutott versenyző számára;; 
b. 500 EUR készpénzjutalom a tanárnak; 
c. a Szervező által biztosított választékból kiválasztott bármely eszköz, 
összesen 500 EUR értékben - az Iskola számára. 
 
 

4.3. A pénzdíjakat a döntősök és a tanárok által megadott bankszámlaszámokra a 
kifizetéshez szükséges adatoknak a Szervező által történő beszerzésétől számított 7 napon 
belül utalják át. Az adatokat a Döntős és a Tanár a Verseny eredményhirdetését követően 
írásban utalja át. A Szervező nem vállal felelősséget a fizetés elmaradásáért vagy késedelmes 
teljesítéséért, ha az azért következett be, mert a Döntős vagy a Tanár téves személyes 
adatokat (név, vezetéknév, cím) vagy helytelen bankszámlaszámot vagy egyéb, a fizetés 
teljesítéséhez szükséges adatot adott meg. 

4.4. Az iskolák az elnyert díjakat a verseny eredményhirdetésétől számított legfeljebb egy 
éven belül használhatják fel. Az Iskolák nyereményei készpénzben nem cserélhetők vagy 
vonhatók vissza. 

4.5. Amennyiben a verseny szervezője a törvény értelmében köteles beszedni és megfizetni 
az adóhivatalnak a résztvevőnek (döntősnek vagy tanárnak) odaítélt díj után fizetendő 
átalányjövedelemadó 10%-át, a nyeremény értékének 11,11%-ának megfelelő összegű 
további pénzjutalom kerül kiosztásra. Az említett kiegészítő pénzjutalom nem kerül 
kifizetésre a Résztvevőnek.  

4.6. A további pénzdíjat a verseny szervezője szedi be, és a verseny díja után fizetendő 
adóként az adóhivatalnak utalja át. A Verseny résztvevője (döntős vagy tanár) nem jogosult 
további pénzjutalom igénybevételére. 

4.7. Az Iskola által kapott díjakat nem növelik az átalányjövedelemadó fedezésére szolgáló 
kiegészítő pénzügyi díjjal. Az Iskoláknak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
önállóan kell elszámolniuk a Pályázaton elnyert nyeremény címéből származó 
jövedelemadót. 

4.8.  A nyeremény átvételéhez a verseny résztvevői (döntősök, tanárok és iskolák) kötelesek 
a Szervező rendelkezésére bocsátani egy érvényes és hatályos adóügyi illetőségi igazolást, 
amelyet a résztvevő lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően, valamint a 
Lengyelország és a résztvevők országa közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezmény értelmében kiállítottak.  

4.9. Ha a nyereményt a Szervezőn kívül álló okok miatt nem lehet átadni, a nyeremény 
elveszik. 
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Személyes adatok. 

1. A YCMot minden egyes országban a Versennyel kapcsolatban feldolgozott 

személyes adatok kezelője. A YCMot minden országban adatvédelmi tisztviselőt 

nevez ki; 

2. A YCMot a nyilatkozatban megadott, a Résztvevőre vonatkozó információkat - 

beleértve a személyes adatoknak minősülő információkat is - annak érdekében 

dolgozza fel, hogy a Résztvevő részt vehessen a Versenyen, a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően előírt biztonsági intézkedések alkalmazásával. 

(jogalap: az adminisztrátor jogilag indokolt érdeke); 

3. A személyes adatok megadása a versenyen való részvétel feltétele, amennyiben 

a személyes adatok nem kerülnek megadásra, a diák nem vehet részt a 

versenyen. A személyes adatokat a verseny végéig tároljuk; 

4. Minden résztvevőnek joga van a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok 

helyesbítéséhez, kiegészítéséhez, valamint az adatkezelés megszüntetésének és 

törlésének kéréséhez. Minden személy jogosult személyes adatainak 

feldolgozása ellen tiltakozni, panaszt tenni a felügyeleti szervnél, és 

hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy a visszavonás előtt végzett 

feldolgozás jogszerűsége sérülne; 

5. Minden személy jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése 

ellen az adatkezelő jogilag indokolt érdeke alapján, valamint a személyes 

adatainak marketing célú kezelése elleni tiltakozás alapján. 

 

Mellékletek, függelékek. 

1. Az egyes résztvevő országokhoz és nyelvekhez igazított versenyrendszer; 

2. A verseny 3. szakaszának feladatainak áttekintése; 

3. A verseny 4. szakaszának feladatainak áttekintése; 

4. 3. szakasz díjalapja 

5. 4. szakasz díjalapja 

6. 4. szakasz fődíj áttekintés 

 

YCMot - kapcsolatok. 

ICBG - Mihail  Nedkov - mihail.nedkov@intercars.eu 

ICEE - Jekaterina Starostina - jstarost@intercars.ee 

ICHU - Andras Piri - apiri@intercars.eu 

ICLT - Andrius Zilenas - azilenas@intercars.eu 

ICLV - Armands Umbrasko - aumbrask@intercars.eu 

ICPL – Marek Skalbania - mskalban@intercars.eu 

ICUA - Oleksandra Shkurotyana - oshkurot@intercars.eu 
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_______________________________________ 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. 

ICRO – Petrisor Covaciu – petrisor.covaciu@intercars.ee 

ICSK – Henrich Autner – hautner@intercars.eu 

ICHR – Marko Lalic – mlalic@intercars.eu 

ICGR – Thanasis Giamas – tgiamas@intercars.eu 
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