A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny szabályzata
a 2017/2018-as tanévben
1. A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezi − az ELTE
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének, valamint a Szakmódszertani Központnak,
továbbá a hazai és a külhoni pedagógiai szolgáltatóknak, a regionális versenyszervezőknek a
szakmai támogatásával − az 58. évfolyamos magyarországi és határon túli diákok számára. A
versenyen az általános iskolák és a középiskolák 5–8. évfolyamos tanulói indulhatnak.
2. A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az
anyanyelv szeretetének az erősítése. A versenyen a diákok helyesírási kompetenciáját mérjük.
3. A verseny kategóriái: 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam. A verseny minden
fordulóján egy kategóriában versenyeznek az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos
tanulók. A Kárpát-medencei döntőn egy kategóriában versenyeznek a magyarországi és a
határon túli diákok.
4. A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervhez és a Kerettantervhez igazodik,
elolvasható a verseny honlapján. A feladatlapok gyakorlatai és a tollbamondásszövegek egyetlen
tankönyvcsaládhoz sem kapcsolódnak.
5. A helyesírási feladatlapokat és a tollbamondásszövegeket a főszervezők által megbízott
szakember állítja össze. Lektorok: felkért egyetemi oktatók, tanárok, szakemberek.
6. Az országos verseny zsűrielnöke: dr. Keszler Borbála. A zsűri titkára és a verseny felelős
szervezője: Antalné dr. Szabó Ágnes. A zsűri tagjai oktatáskutató szakemberek, a pedagógiai
szolgáltatók meghívott képviselői, az ELTE, illetve más felsőoktatási intézmények oktatói, valamint
magyartanárok.
7. A verseny minden fordulóján a versenyzők évfolyamonként más-más tollbamondást írnak, és
évfolyamonként más-más helyesírási feladatlapot töltenek ki.
8. Az iskolák nevezésüket a regionális versenyszervezőknek küldik.
9. Az országos szervezőbizottság minden fordulóhoz küld versenyanyagot és javítási útmutatót a
regionális szervezőknek. Minden fordulót a központilag megadott időpontban és feltételekkel, a
szabályzatnak megfelelően kell megrendezni.
10. Magyarországon, vidéken az első forduló iskolai forduló, Budapesten kerületi verseny.
11. Az iskolai fordulóból a megyei döntőre a tanulók a megyei versenyszervezők által megadott
módon és megadott regionális pontszám alapján jutnak tovább. A továbbjutást meghatározó
ponthatárt a megyei szervezők úgy állapítják meg, hogy évfolyamonként kb. 20-20 diák jusson
tovább a megyei fordulóba. A budapesti kerületi versenyekről évfolyamonként az I. helyezett
tanulók jutnak tovább a fővárosi versenyre. A regionális versenyekre továbbjutó tanulókat a
regionális versenyszervezők értesítik.
12. A Kárpát-medencei döntőre Magyarországon minden megyéből (Pest megye kivételével) az 5–8.
évfolyamról 1-1 fő I. helyezett (összesen 4 fő), Pest megyéből 2-2 fő I–II. helyezett (összesen 8
fő), a fővárosból az I–III. helyezett tanulók (összesen 12 fő) juthatnak tovább.
13. A határon túli magyarlakta területekről a döntőn a válogatóversenyek legjobb helyezést elérő
diákjai vehetnek részt: a Felvidékről 8 fő, Kárpátaljáról 8 fő, Erdélyből 12 fő, a Vajdaságból 8 fő, a
Muravidékről 2 fő. A Kárpát-medencei döntőre a főszervezők további 10 főt meghívnak az 5–8.
évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi helyezett diákok közül az elért pontszám alapján. A
plusz 10 fő továbbjutó diákot a főszervezők értesítik ímélben és a verseny honlapján.
14. A verseny anyagát a titkosítás szabályainak betartásával kell kezelni. A verseny anyagát a
verseny megkezdése előtt nem tekintheti meg olyan kolléga, akinek a versenyen saját tanítványa
vagy saját gyermeke indul.
15. A megyei versenyt a megyei pedagógiai szolgáltatók szervezik meg. A fővárosi döntő helyszínéről
és a versenyt megrendező intézményről a központi szervezők tájékoztatják a kerületeket. A
Kárpát-medencei döntő helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1088 Budapest, Múzeum
körút 4/A.
16. Az iskolai/kerületi/területi/megyei/országos versenyeken a gyerekek sorszámot kapnak, és csak a
javítás befejezése után szabad a sorszámokat a gyerekek nevével azonosítani.
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17. A javítást minden fordulóban a központi útmutató alapján kell elvégezni. Úgy kell meghatározni a
javító tanárok számát, hogy a javítást és a pontszámok összeadását minden esetben ellenőrizze
legalább még két pedagógus. A javítást és az ellenőrzést aláírásukkal hitelesítik a javítók a
feladatlapon és a tollbamondáson.
18. A tollbamondások időtartama nincs korlátozva, a feladatlapok kitöltésének időtartama 35 perc.
19. Az iskolai/területi/kerületi/megyei/fővárosi versenyek feladatlapjait és a tollbamondásokat a
versenyt követő 8 napon belül ki kell javítani.
20. A helyesírási verseny minden fordulójának anyagát 1 évig meg kell őrizni. A versenyzőknek,
valamint a felkészítő tanároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előre egyeztetett
időpontban megtekintsék saját feladatlapjukat és saját tollbamondásszövegüket, illetve saját
diákjuk munkáját. De a javítás befejezése, illetve az eredmény kihirdetése után legfeljebb 3
munkanap áll rendelkezésre az eredménnyel kapcsolatos észrevételre, a javítás
felülvizsgálatának a kérésére. A tollbamondásokat és a kitöltött feladatlapokat nem lehet
fénymásolni.
21. Holtverseny esetén bármilyen szintű versenyen a tollbamondások döntenek. Ha ez sem dönti el a
holtversenyt, akkor a gyerekek helyezését a feladatlapban megoldott, sorrendben a legmagasabb
pontszámú gyakorlatok alapján szükséges meghatározni.
22. Az országos szervezőbizottság nem tudja átvállalni a válogatóversenyek költségeit. A versenyen a
részvétel ingyenes. A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével kapcsolatos
kiadásokat az országos szervezőbizottság nem téríti meg.
23. A határon túli magyarlakta területeken is a válogatóversenyek eredményei döntik el, hogy kik
vehetnek részt a magyarországi döntőn.
24. A versenyen való részvétel kizáró okai:
‒ Az iskola nem küldte el benevezését a regionális (fővárosi kerületi vagy megyei)
válogatóversenyt szervező intézménynek a megadott határidőig.
‒ Ha a válogatóversenyen való részvételre nem kap lehetőséget az adott régióban levő minden
olyan állami és más fenntartású általános, illetve középiskola, amelyben 5–8. évfolyamos
diákok tanulnak.
‒ Ha a magyarországi válogatóversenyt nem a Magyar Nyelvtudományi Társaság által
megadott versenyanyaggal és javítókulccsal bonyolítják le.
‒ Ha a válogatóversenyt nem a központilag megadott napon és órában szervezik meg.
‒ Ha a tanuló nem az iskolájához területileg tartozó válogatóversenyen vesz részt.
‒ Ha a válogatóversenyt szervező intézmény nem küldi el a továbbjutó diákok adatait a
megadott határidőig a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak.
‒ Ha a válogatóversenyt szervező intézmény a központilag meghatározott létszámnál több diák
benevezését küldi el.
‒ Ha a válogatóversenyt nem a szabályzatnak megfelelően szervezik.
Ha egy fordulót nem a szabályzatnak megfelelően szerveznek, akkor a fordulóban részt vevő
összes diákot kizárják a további versenyből.
25. A Kárpát-medencei döntőn részt vevő minden diák, valamint felkészítő magyartanáruk
könyvjutalmat kapnak. Az I–X. helyezett diákok továbbá minden évfolyamon oklevelet, a nem
helyezett versenyzők emléklapot kapnak. Különdíjat kapnak a nem helyezett legeredményesebb
határon túli versenyzők.
26. A verseny felelős szervezői a felkészítő magyartanárok számára díjat alapítottak, Arany Oklevelet
és Gyémánt Oklevelet. Felkészítő tanárnak csak a verseny évében a versenyzőnek magyar
nyelvet tanító pedagógust lehet megnevezni. Az Arany Oklevelet azok a pedagógusok kapják,
akiknek már legalább 4 diákjuk bejutott a Kárpát-medencei döntőre, a Gyémánt Oklevelet pedig
azok, akiknek már legalább 12 diákjuk vett részt a döntőn.
27. A döntőn részt vevő iskolák közül a legeredményesebb iskolák Simonyi Zsigmond-serleget
kapnak az adott évben összesített iskolai eredmény alapján.
28. A verseny főszervezői Simonyi Zsigmond-érmet adnak a legeredményesebb felkészítő
tanároknak, a kezdetek óta segítő magyarországi és határon túli versenyszervezőknek,
zsűritagoknak, a legeredményesebb 8. osztályos versenyzőknek.
29. A Kárpát-medencei döntő programja: ünnepélyes megnyitó, utána a tollbamondások megírása és
a feladatlapok kitöltése, javítás, ebéd, választható kulturális programok, díjkiosztó ünnepség, kora
esti városnéző séta idegenvezetőkkel.
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30. A határon túli diákok számára a versenyszervezők a döntőt megelőző és követő napra, valamint a
verseny napjára, szállást, étkezést, további kulturális programokat biztosítanak.
31. Az érdeklődőknek, diákoknak és tanároknak egész évben joguk van a versennyel kapcsolatban
kérdést feltenni, segítséget kérni a főszervezőktől telefonon, faxon vagy ímélben, és erre a
főszervezőknek kötelességük 8 napon belül válaszolni.
32. A megyei, a fővárosi versenyek, valamint a Kárpát-medencei döntő résztvevőinek joguk van leírni
véleményüket névtelenül egy kérdőívben az egész éves szervezésről, a verseny
megrendezéséről, a feladatlapokról, a tollbamondásokról, az ellátásról, a díjakról. A kérdőívben
megfogalmazott véleményeket a főszervezők minden évben értékelik, és figyelembe veszik a
következő verseny szervezésekor.
33. A válogatóversenyek és a Kárpát-medencei döntő szervezői minden évben értékelik az előző évi
versenyek tapasztalatait, és közösen döntenek a szervezési kérdésekről, a szabályzat szükséges
módosításáról.
Budapest, 2017. április 20.

