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Képes szakmai beszámoló a 2014/2015. évi Simonyi Zsigmond  

Kárpát-medencei helyesírási versenyről 

 

A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt 2014/2015-ben tizennyolcadik alkalommal 

szervezte meg a Magyar Nyelvtudományi Társaság – az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának szakmai támogatásával – az 5–8. évfolyamos diákok számára. 

A budapesti döntőt mindkét évben háromfordulós válogatóverseny előzte meg: iskolai 

verseny, területi/kerületi verseny, megyei/fővárosi verseny, határon túli versenyek, sőt évről 

évre szükség van egy plusz őszi fordulóra Erdélyben külön erre a célra készített központi 

versenyanyaggal. 

 

 
 

1. ábra A versenyző diákok 

 

A versenyen részt vevő diákok száma:  
2015-ben 137 fő versenyzett a Kárpát-medencei döntőn; ebből a határon túli diákok száma 39 

fő volt. 2014-ben 135 főből 35 fő volt határon túli tanuló – örvendetes a részvételi arány és az 

érdeklődés növekedése. A versenyeken részt vevő diákok száma kb. 40 000 fő az iskolai 

háziversenyekkel együtt az 5–8. évfolyamon Magyarországon és öt határon túli magyarlakta 

területen. A bekapcsolódó iskolák száma kb. 2000 Magyarországon és 5 határon túli 

magyarlakta területen. 
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2. ábra A döntőre érkező diákok fogadása és regisztrációja 

A bekapcsolódó területek száma: 

‒ 19 megye (kivétel nélkül minden megyében megszervezték a válogatókat), 

‒ Budapest minden kerülete (kivétel nélkül mind a 23 kerületben tartottak kerületi 

válogatókat), 

‒ 5 határon túli magyarlakta terület (Felvidék – Szlovákia, Kárpátalja – Ukrajna, Erdély 

– Románia, Vajdaság – Szerbia, Muravidék – Szlovénia). 

 

A versenyek szervezésére együttműködést vállaló szervezetek és személyek: 

‒ 19 megyei pedagógiai szolgáltató intézmény, 

‒ Budapest 23 kerületi pedagógiai szolgáltatója, 

‒ a határon túli területek versenyeinek felelős főszervezői: Ádám Zita (Felvidék), Nagy 

Natália (Kárpátalja), Kádár Edit (Erdély), Tapiška Szilvia (Vajdaság), Pisnjak Mária 

(Muravidék). 

 

A zsűri elnöke: dr. Keszler Borbála professor emeritus 

A zsűri titkára: Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, a Magyartanári Tagozat elnöke 

A zsűri további tagjai: dr. Juhász Dezső intézetigazgató egyetemi tanár (ELTE BTK), a 

Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára; Kerner Anna OKTV-bizottsági elnök (Oktatási 

Hivatal); dr. Kiss Jenő professor emeritus (ELTE BTK), a Magyar Nyelvtudományi Társaság 

elnöke; dr. Laczkó Krisztina egyetemi docens, a javítás vezetője (ELTE BTK); Sóvágó 

Zsoltné megyei versenyszervező (Komárom-Esztergom megye) 
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3. ábra A zsűri tagjai a megnyitón 

 

A verseny anyaga: A válogatókhoz és a döntőhöz központilag biztosítottunk versenyanyagot 

az 5–8. évfolyamon, évente összesen 16 feladatlapot, 16 tollbamondásszöveget, 16 javítási 

útmutatót. 

A versenyre való felkészülést segíti az Anyanyelv-pedagógia folyóiratban megjelent ismertető 

a feladattípusokról: http://anyp.hu/cikkek.php?id=553, illetve a verseny honlapján 

megtalálhatók a korábbi évek versenyeinek feladatlapjai is: 

http://simonyi.mnyt.hu/index.php?rek=2&ida1=21&k=215&tps=a.  

 

A feladatlapokat összeállította: Antalné dr. Szabó Ágnes 

A feladatlapokat szerkesztette és lektorálta: dr. Laczkó Krisztina, Petró Tímea 

A feladatlapokat lektorálta, a javítást vezette és ellenőrizte: dr. Laczkó Krisztina 

A verseny fő szervezői: Antalné dr. Szabó Ágnes, Danczi Annamária, Petró Tímea 

A verseny további szervezői: 50 fő hallgató, 15 fő egyetemi oktató 

A verseny honlapja: http://simonyi.mnyt.hu 

 

A 2014/2015. évi fordulók időpontjai: 2014. november, 2015. február 26., 2015. április 18. 

A 2015. évi Kárpát-medencei döntő időpontja: 2015. május 29–31. 
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4. ábra Minden diák és felkészítő tanár értékes díjakkal távozott 

A Kárpát-medencei döntőn minden versenyző diák, valamint minden felkészítő tanár 

könyvcsomagot és emléklapot kapott. Minden évfolyamon az első 10-10 helyezett (40 fő) 

tanuló külön jutalmat és oklevelet kapott. Különdíjjal jutalmaztuk a helyezetteken kívül a 

további legeredményesebb határon túli versenyzőket (10-10 főt). Arany és Gyémánt 

Oklevéllel és könyvcsomaggal díjaztuk a legeredményesebb felkészítő tanárokat, valamint 

Simonyi Zsigmond-serleggel a legeredményesebb iskolákat.   
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Gyémánt Oklevél: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Gyémánt Oklevéllel tünteti ki 

azokat a magyartanárokat, akiknek már legalább 12 diákjuk bejutott a Kárpát-medencei 

döntőbe. 

Idei kitüntetettjeink: 

Benkő Margit 

Pucsek Zsuzsanna 

 

Arany Oklevél: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Arany Oklevéllel és értékes 

könyvcsomaggal jutalmazza azokat a magyartanárokat, akiknek már 4 diákjuk vett részt a 

Kárpát-medencei döntőn. 

Idei kitüntetettjeink: 

Besenyői Erika 

Boda Margit 

Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna 

Major Zsuzsanna 

Palkó Adrienn 

Pongráczné Krizmanits Mária 

Sipos Erika 

dr. Tölgyessyné Szabó Edit 

Tungli Gabriella 

Uriné Szászi Ilona 

Zolcsák Éva 

 

Simonyi Zsigmond-serleg: A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2007-ben ünnepelte 

indulásának 10. évfordulóját. Ettől az évtől Simonyi Zsigmond-serleggel jutalmazzuk azokat 

az iskolákat, ahonnan a legtöbb gyermek jut el a Kárpát-medencei döntőre. 

Az idei díjazottak: 

Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Budapest 

Gárdonyi Géza Általános Iskola, Pásztó 

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár 

Derceni Középiskola, Kárpátalja 

Eötvös József Általános Iskola, Vásárosnamény 

 

A verseny valamennyi kitüntetettjének neve megtalálható a honlapunkon is:  

http://simonyi.mnyt.hu/upld/Gyemantokl_2015.pdf 

http://simonyi.mnyt.hu/upld/AranyOklevel_2015.pdf 

http://simonyi.mnyt.hu/upld/Simonyi_serleg_2015.pdf 

Örvendetes, hogy a határon túlról érkező tanárok és az iskolák is szép eredményeket érnek el, 

és évről évre fontos szereplői a verseny eseményeinek. 
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5. ábra Közös ebéd az egyetem udvarán 

A versenyen meleg étellel láttuk el szombaton az összes versenyzőt, határon túli kísérőt, 

pénteken este és vasárnap délben a kollégiumban lakó diákokat és kísérőiket. 

 

 
 

6. ábra Múzeumlátogatáson a Magyar Nemzeti Múzeumban 
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A verseny ideje alatt péntek estére ismerkedési programot, szombat estére és vasárnap 

délelőttre városnézést, szombaton a javítás idejére az eredményhirdetésig múzeumlátogatást 

és egyéb kulturális programokat szerveztünk.  

 

 
 

7. ábra Munkában a javítók 

A verseny alatt a felkészítőknek több előadó szakmai előadást tartott. A helyesírási verseny 

döntőjén a részvétel az indulás, 1998 óta ingyenes, részvételi díjat nem kérünk a jövőben sem. 
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8. ábra Magyartanári továbbképzés a kísérő tanárok számára 

 

A verseny fő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Balassi Intézet 

Márton Áron Szakkolégiuma. A díjazásban közreműködtek a könyvkiadók, valamint az 

ELTE BTK és a Magyar Nyelvtudományi Társaság is. A helyesírási verseny három 

fordulójának és a Kárpát-medencei döntőnek a költségeit egyik évben sem fedezte a 

minisztériumtól kapott támogatás, ezért a döntőn kiosztott jutalmakat részben más támogatók 

segítségével biztosítottuk. A határon túli diákok, valamint a kísérő tanárok két-két éjszakai 

szállásdíját, ellátását, valamint a dologi kiadásokat részben a minisztérium, részben a Balassi 

Intézet támogatásából fizettük ki. 

 

A döntőn részt vevő diákok és tanárok kérdőívet töltöttek ki a versenyről és a 

tapasztalataikról. Ezekben a kérdőívekben a diákok és a tanárok nagy elégedettséggel szóltak 

a verseny előkészítéséről, a szervezésről, a versenyanyagról, az ellátásról, a díjakról, a döntő 

szakmai és kulturális programjairól. A határon túli diákok ebben az esztendőben is együtt 

versenyeztek a magyarországi diákokkal, és igen szép eredményt értek el. Az erdélyi diákok 

közül öten kiváló helyezést értek el: ketten I., 1-1 diák IV., V. és IX. helyezést; egy vajdasági 

diák pedig VII. helyezést.  

 

Köszönjük a támogatást szponzorainknak: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nemzeti Múzeum, 

Magyar Nyelvtudományi Társaság, Tarsago Kft., Tinta Könyvkiadó, Anyanyelv-pedagógia 

folyóirat, Atlantic Press Kiadó, Balassi Kiadó, Bárka, Bencés Kiadó és Terjesztő, Élet és 

Tudomány, Gondolat Kiadó, Holnap Könyvkiadó, Intersnack Magyarország Kft., 

Irodalomtörténeti Közlemények, Kortárs Kiadó, Kossuth Kiadó, Magyar Nyelv, Magyar 

Nyelvőr, MediaCom Kft., Mozaik Oktatási Stúdió, Napvilág Kiadó, Osiris Kiadó, Pallas-
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Akadémiai Könyvkiadó és Könyvkereskedés, Pesti Kalligram Könyvkiadó és Könyvterjesztő, 

Scolar Kiadó, Századvég Alapítvány, Természetbúvár Alapítvány, Tessloff és Babilon Kiadó, 

Typotex Kiadó, Underground Kiadó, Universitas Könyvkiadó, XXI. Század Kiadó 

 

Nagy izgalommal várjuk a jövő évi versenyt is! 

 

 


