
  

 
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A 2015/2016. ÉVI SIMONYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI 

VERSENYRŐL 

 

 

I. A verseny előkészítése és lebonyolítása 

 

Az elnyert támogatás a pályázatban beadott költségtervnek 

megfelelően a 2015/2016. évi versenyek határon túli 

versenyzőinek a támogatását szolgálta. A Simonyi Zsigmond 

helyesírási versenyt 2015/2016-ban tizenkilencedik 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 határon túli fordulóra is külön e célra 

készített központi versenyanyaggal. 

 

A versenyen részt vevő diákok száma:  
2016-ban 141 fő versenyzett a Kárpát-medencei döntőn; ebből a 

határon túli diákok száma 39 fő volt. 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 iskola Magyarországon és 5 határon túli 

magyarlakta területen. 

 

A bekapcsolódó területek száma: 

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

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

‒ 19 magyarországi megye (kivétel nélkül minden megyében megszervezték a 

válogatókat), 

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

válogatókat). 



  

 
 

 

A versenyek szervezésére együttműködést vállaló szervezetek, személyek: 

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

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

(Muravidék),  

‒ 19 magyarországi megyei/regionális pedagógiai szolgáltató intézmény, 

‒ Budapest 23 kerületi pedagógiai szolgáltatója.  

 

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 (OH); 

‒ dr. Kiss Jenő professor emeritus (ELTE BTK), a Magyar 

Nyelvtudományi Társaság elnöke; 

‒ dr. Laczkó Krisztina egyetemi docens, a javítás vezetője (ELTE 

BTK);  

‒ Thomán Angéla pedagógiai referens (Oktatási Hivatal, 

Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ). 

 

A válogatókhoz és a döntőhöz központilag biztosítottunk versenyanyagot az 5–8. évfolyamon, 

évente összesen 16 feladatlapot, 16 tollbamondásszöveget, 16 javítási útmutatót. 

 

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, 

Petró Tímea 

A verseny további szervezői: 50 fő hallgató, 15 fő 

egyetemi oktató 

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



  

 
 

 

A 2015/2016. évi fordulók időpontja:  

‒ 2015. november 25. (határon túli és magyarországi iskolai/kerületi fordulók) 

‒ 2016. március 19. (határon túli és magyarországi megyei, fővárosi fordulók) 

‒ 2016. április 9. (határon túli országos fordulók) 

‒ 2016. május 27–29. (Kárpát-medencei döntő) 

 

(A felvidéki versenyek részben eltértek ezektől az időpontoktól, de ők is általunk összeállított, 

központi versenyanyaggal szervezték a versenyt.) 

 

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. A részletes 

névsort a beszámolóhoz mellékeljük. A 

versenyen meleg étellel láttuk el szombaton, valamint péntek este az összes versenyzőt, 

határon túli kísérőt. Szombat és vasárnap reggelit, szombat este hideg vacsorát biztosítottunk, 

valamint vasárnap hideg élelmet az útra a kollégiumban lakó diákok és kísérők számára. 

 

A verseny ideje alatt péntek estére ismerkedési programot, szombat estére és vasárnap 

délelőttre ELTE-s segítőkkel városnézést, szombaton a javítás idejére az eredményhirdetésig 

többféle múzeumlátogatást és egyéb kulturális programokat szerveztünk. A 2016. évi döntő 

részletes programját csatoljuk. A verseny alatt a felkészítőknek három előadó (dr. Bencze 

Lóránt, dr. Keszler Borbála, dr. Gonda Zsuzsa) szakmai előadást tartott. A helyesírási verseny 

döntőjén a részvétel az indulás, 1998 óta ingyenes, részvételi díjat nem kérünk a jövőben sem. 

 



  

 
 

 

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

Kisebb mértékű átcsoportosításra volt szükség a költségtervhez képest a szállásdíjak és az 

étkezési díjak sorában, mivel nagyobb étkezési költség kifizetésére volt szükség a 

tervezettnél. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy a tervezettnél alacsonyabb volt a szállásköltség, 

mivel a korábbi évben foglalt szálláson nem tudtak helyet biztosítani, így új helyen foglaltunk 

a tervezettnél olcsóbb szállást. Minden más esetben pontosan a tervezett költségeket fizettük 

ki. 

 

 

II. A verseny értékelése 

 

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 négyen kiváló 

helyezést értek el: egy fő a II. helyen (8. osztály), egy fő a III. helyen 

(8. osztály), egy fő a IV–V. helyen (6. osztály), valamint egy fő a VI. 

helyen (8. osztály) végzett. A szakmai beszámolóhoz mellékeljük a 

Kárpát-medencei döntő részletes eredménylistáját, a részletes 

programot, a pénzügyi beszámolót, továbbá a 2016. évi Kárpát-

medencei döntő versenyanyagát. 

 

Köszönjük szépen, hogy eddig minden évben támogatták a Kárpát-

medencei döntő megszervezését, és segítségükre számítunk a 

következő esztendőkben is. 

 

 

 

 


