A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny szabályzata
a 2021/2022-es tanévben

1. A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Református
Egyetem Pedagógiai Kara1 szervezi a határon túli szervezők szakmai támogatásával. A versenyen a
Magyarországon, valamint a határon túli magyarlakta területeken élő, 5–8. évfolyamos általános iskolai és
középiskolai tanulók indulhatnak.
2. A verseny célja az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a tehetséggondozás,
a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá
a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek
bővítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális írástudás fejlesztése.
3. A verseny kategóriái: 5. évfolyam, 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam. A verseny minden fordulójában egy
kategóriában versenyeznek az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos tanulók. A Kárpát-medencei
döntőben egy kategóriában versenyeznek a magyarországi és a határon túli diákok.
4. A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez igazodik. A tananyag
összefoglalása megtalálható a verseny honlapján.
5. A digitális verseny- és gyakorlóanyagokat a főszervező által megbízott szakemberek állítják össze. Lektorok:
felkért egyetemi oktatók, tanárok, szakemberek.
6. Az országos verseny zsűrielnöke: dr. Keszler Borbála. A zsűri titkára és a verseny felelős szervezője: dr. Tóth
Etelka. A zsűri tagjai egyetemi oktatók, oktatáskutató szakemberek, a határon túli versenyszervezők és a
felkészítő tanárok meghívott képviselője.
7. A központi szervezők minden évfolyam számára és minden fordulóban más-más digitális feladatlapot
készítenek.
8. Az iskolák egy központilag megadott weboldalon és központilag megadott időszakban online nevezhetnek be
a versenybe.
9. A válogatóversenyen való részvételre lehetőséget kell biztosítani minden állami és egyéb fenntartású
köznevelési intézménynek, amelyben 5–8. évfolyamos diákok tanulnak.
10. Minden fordulót a központilag megadott időpontban és feltételekkel, a központi versenyanyaggal és a
szabályzatnak megfelelően kell megrendezni.
11. Az 1–3. versenyforduló digitális formában kerül megrendezésre. Az 1–2. forduló válogatóverseny, a 3. forduló
a Kárpát-medencei döntő. A fordulókon való részvételhez asztali számítógépre vagy laptopra, magyar nyelvű
billentyűzetre és megfelelő internetes kapcsolatra van szükség. Az 1–2. fordulóban a technikai feltételek
biztosításáért a benevező iskolák felelnek, az eszközök működéséért és az internetes kapcsolatért a központi
szervezők nem vállalnak felelősséget. (Azon határon túli régiókban, ahol nem állnak rendelkezésre megfelelő
technikai feltételek, a feladatlap kitöltése nyomtatott formában történik.) A 3. fordulóban, a Kárpát-medencei
döntőben a központi szervezők vállalják a felelősséget a részvételhez szükséges technikai feltételek
biztosításáért.
12. Az 1–3. versenyfordulókban a tanulók helyesírási feladatlapot töltenek ki a központi szervezők által megadott
feltételekkel.
13. A versenyfordulókat kizárólag olyan oktatási intézményben lehet megszervezni, amelyet a központi szervezők
a benevezés után jóváhagynak.
14. Ha olyan iskola tanulói szeretnének részt venni a versenyen, amely iskolában a technikai feltételek és az
eszközök nem biztosíthatók, a központi szervezők előzetes jóváhagyásával a körzetükbe tartozó befogadó
intézményben is ki lehet tölteni a helyesírási feladatlapot.
15. Minden versenyhelyszínen minden évfolyam számára szakmai felügyeletet szükséges szervezni olyan
pedagógusokból, akik a versenyzőknek nem felkészítő tanárai, akiknek gyermekei, rokonai nem indulnak a
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helyesírási versenyen. A szakmai felügyeletet vállaló pedagógusok feladata: a verseny megadott technikai
feltételeinek megfelelő előkészítése, illetve annak felügyelete, valamint a versenyen szükség szerint technikai
segítségnyújtás a tanulóknak. A szakmai felügyeletet vállaló pedagógusok felelnek azért is, hogy a tanulók ne
használjanak meg nem engedett segédeszközöket, és a verseny lebonyolítása a kiírásnak és a
versenyszabályzatnak megfelelően történjen. A felügyeletet végző pedagógusok, technikai munkatársak
helyesírási segítséget nem adhatnak a tanulóknak.
16. A versenyfordulók helyszínén nem lehet helyesírási szótár, helyesírási szabályzat a teremben. A tanulók nem
nyithatnak meg a feladatlap online oldalától eltérő weboldalakat. A feladatlap kitöltését biztosító eszközökön
kikapcsolt állapotban kell lennie a helyesírás-ellenőrző programnak. A teremben a versenyzők mobiltelefont
nem használhatnak, a telefonokat kikapcsolt állapotban kell tartani a verseny teljes ideje alatt.
17. A versenyfordulók időpontját, helyét és szervezésének módját az adott tanév aktuális versenykiírása
szabályozza. A Kárpát-medencei döntő helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara
Budapesten.
18. Az 1. forduló iskolai verseny, amelyen iskolánként max. 10-10 fő vehet részt évfolyamonként. A magyarországi
tagintézmények önállóan induló intézménynek számítanak a versenyben. Az 1. forduló Erdélyben megyei,
Kárpátalján kistérségi, a Felvidéken regionális verseny, amelyre az iskolák közvetlenül nevezik tanulóikat.
19. Az 1. fordulóból a 2. fordulóba minden évfolyamon a megyékben, a fővárosban a versenyzők 20-20%-a jut
tovább az 1. fordulóban elért pontszám alapján. A továbbjutásról a központi szervezők tájékoztatják a benevező
intézményeket a forduló lezárását követő 5 munkanapon belül.
20. A határon túli területeken, a központi szervezőkkel egyeztetve, a határon túli szervezők által megadott
létszámban jutnak tovább a tanulók az 1. fordulóból a 2. fordulóba. A 2. forduló a határon túli területeken
országos válogatóverseny.
21. A 2. forduló Magyarországon megyei és fővárosi verseny. Budapesten az iskolai fordulóból közvetlenül jutnak
tovább a tanulók a fővárosi versenybe, nincs kerületi verseny.
22. A 2. fordulóból a 3. fordulóba, azaz a Kárpát-medencei döntőre, a központi szervezők által megadott számban
jutnak tovább a tanulók a 2. fordulóban elért pontszám alapján. A Kárpát-medencei döntőn Magyarországon
minden megyéből az 5–8. évfolyamról 1-1 fő I. helyezett diák, a fővárosból az I–III. helyezett tanulók jutnak
tovább a 2. fordulóban elért pontszám alapján. A határon túli területekről a döntőn a válogatóversenyek legjobb
helyezést elérő diákjai vehetnek részt: Erdélyből 12 fő, a Felvidékről 8 fő, Kárpátaljáról 8 fő, Vajdaságból 8 fő.
A központi szervezők további 16 főt meghívnak az 5–8. évfolyamos magyarországi megyei és fővárosi
helyezett diákok közül az elért pontszám alapján. A plusz 16 fő továbbjutó diákot a központi szervezők értesítik
ímélben az iskolai kapcsolattartójukon keresztül.
23. A verseny anyagát a titkosítás szabályainak betartásával kell kezelni. A versenyanyagról sem fotót, sem
képernyőfelvételt, sem jegyzetet nem szabad készíteni.
24. A központi szervezők gondoskodnak arról, hogy megfelelő keretek között a versenyzők információt kapjanak
az eredményükről.
25. A központi szervezők feladata a versenyre való felkészüléshez digitális gyakorlóanyagot biztosítani a benevező
iskolák számára. A gyakorlóanyaghoz való hozzáférés módjáról és időpontjáról a központi szervezők
tájékoztatják a benevező iskolákat.
26. A verseny adatait az érvényes adatkezelési jogszabályoknak megfelelően lehet publikálni, szükséges kezelni és
archiválni.
27. Az iskolában megszervezett versenyeknek a szabályzatnak megfelelő lebonyolításáért a benevező iskolák
vállalnak felelősséget. A határon túli megyei és országos versenyeknek a szabályzatnak megfelelő
lebonyolításáért a határon túli szervezők vállalnak felelősséget. Minden versenyfordulóban a helyesírási
feladatlapok összeállításáért, a versenyfelület működéséért, a Kárpát-medencei döntőnek a megszervezéséért és
lebonyolításáért a központi szervezők vállalnak felelősséget.
28. A versenyfordulókban a tanulók kódszámot kapnak, ezen kódszámok szerint történik a tanulók azonosítása az
eredmény kiszámítása után.
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29. A versenyfordulókban a javításért a központi szervezők a felelősek. A központi szervezőkkel egyeztetett egyéb
esetekben a határon túli szervezők felelnek a javítás tisztaságáért és az eredmények rögzítéséért.
30. A helyesírási feladatlapok kitöltésének maximális időtartama minden évfolyamon 45 perc.
31. A versenyfordulókban a javítást 5 munkanapon belül szükséges elvégezni. A Kárpát-medencei döntőn a verseny
napján történik meg a javítás és az eredményhirdetés.
32. A helyesírási verseny minden fordulójának anyagát 1 évig meg kell őrizni. A versenyzőknek, valamint
felkészítő tanáraiknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előre egyeztetett időpontban megtekintsék saját
feladatlapjukat. Az eredmény kihirdetése után legfeljebb 5 munkanap áll rendelkezésre az eredménnyel
kapcsolatos észrevételre, felülvizsgálat kérésére.
33. Azonos pontszám esetén minden fordulóban a központi szervezők döntenek a sorrendről. A határon túli
területeken ilyen esetben, a központi szervezőkkel egyeztetve, a regionális szervezők döntenek.
34. A központi szervezők nem tudják átvállalni a válogatóversenyek költségeit. A versenyen való részvétel a
verseny minden fordulójában díjmentes. A versenyzők útiköltségével és a kísérő tanárok költségével
kapcsolatos kiadásokat a központi szervezők nem térítik meg.
35. A meghívott határon túli diákok, továbbá a távolabbi megyékben élő magyarországi tanulók, valamint
meghatározott számú kísérőik a Kárpát-medencei döntő idejére térítés nélkül, maximum két éjszakára szállást
és ellátást kapnak. A döntő napján minden magyarországi és határon túli tanulónak térítésmentesen csoportos
étkezést biztosítunk.
36. A versenyen való részvétel kizáró okai.
‒

Az iskola nem nevezett be online a megadott határidőig.

‒

A válogatóversenyt nem a központi szervezők által megadott versenyanyaggal szervezik meg.

‒

A válogatóversenyt nem a központilag megadott napon és órában szervezik meg.

‒

A válogatóversenyt szervező intézmény nem teljesíti a központi szervezők által előírt feladatokat a megadott
határidőig.

‒

A válogatóversenyt nem a szabályzatnak megfelelően szervezik meg.

37. A Kárpát-medencei döntőn részt vevő minden diák, valamint felkészítő magyartanáruk jutalmat kap. Az I–X.
helyezett diákok minden évfolyamon oklevelet és könyvcsomagot, a nem helyezett versenyzők emléklapot és
könyvet kapnak. Különdíjat kapnak a nem helyezett legeredményesebb határon túli versenyzők.
38. A verseny alapítói a felkészítő magyartanárok számára díjakat, Arany Oklevelet és Gyémánt Oklevelet
alapítottak. 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 Kárpátmedencei döntőre, a Gyémánt Oklevelet pedig azok, akiknek már legalább 12 diákjuk vett részt a Kárpátmedencei döntőn.
39. A döntőn részt vevő iskolák közül a legeredményesebb iskolák Simonyi Zsigmond-serleget kapnak az adott
évben összesített iskolai eredmények alapján.
40. A verseny főszervezői Simonyi Zsigmond-érmet adnak a legeredményesebb felkészítő tanároknak, a
legrégebben segítő magyarországi és határon túli versenyszervezőknek, zsűritagoknak, a legeredményesebb
8. osztályos versenyzőknek.
41. A Kárpát-medencei döntő programja: ünnepélyes megnyitó, a feladatlapok kitöltése, értékelése, ebéd, díjkiosztó
ünnepség, választható kulturális programok, városnéző séta idegenvezetőkkel.
42. Az érdeklődőknek, a diákoknak, a tanároknak és a határon túli szervezőknek egész évben joguk van a
versennyel kapcsolatban kérdést feltenni, segítséget kérni a központi szervezőktől telefonon vagy ímélben. Erre
a központi szervezőknek kötelességük 10 napon belül válaszolni.
43. Az egyes versenyfordulókon való résztvevőknek joguk van leírni véleményüket névtelenül egy kérdőívben az
egész éves szervezésről, a verseny megrendezéséről, a feladatlapokról, az ellátásról, a díjakról. A kérdőívben
megfogalmazott véleményeket a központi szervezők minden évben értékelik, és figyelembe veszik a következő
verseny szervezésekor.
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44. A központi szervezők és a határon túli szervezők közösen döntenek a szervezési kérdésekről és a szabályzat
szükséges módosításáról. Járványhelyzet esetén a körülményeket mérlegelve közösen döntenek a verseny
lebonyolításáról.

Budapest, 2021. szeptember 15.
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