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Részletes versenyszabályzat

A verseny szervezői, lebonyolítói (kizáró okok)
1. A verseny szervezői a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodájának munkatársai.
2. A versenyzők munkáját a második és harmadik fordulóban egy 4-6 fős szakmai zsűri
értékeli.
3. A szakmai zsűri tagja nem lehet valamely versenyzővel, vagy felkészítővel közeli
kapcsolatban álló hozzátartozói, illetve tanár-diák viszonyban lévő személy.
4. Résztvevő nem lehet a verseny szervezőivel közeli hozzátartozói viszonyban lévő
személy.
A verseny résztvevői
5. A vetélkedő valamennyi fordulójában négyfős csapatok versenyeznek egymással.
6. A verseny résztvevői azok a négyfős, középiskolai tanulói jogviszonyban álló diákokból
összeállított csapatok (és felkészítő tanáraik), akik a jelentkezési lapot a
versenyfelhívásban leírtaknak megfelelően 2016. november 18-ig megküldik a
vetelkedo@nvi.hu e-mail címre.
7. Amennyiben valamely csapattag nem tud részt venni az adott fordulóban, azt a
csapatnak a fordulót megelőző 3. napig írásban kell jeleznie a vetelkedo@nvi.hu e-mail
címen a helyettesítő csapattag nevének megadásával egyidejűleg.
Az egyes fordulók lebonyolítása
8. A versenykiírásnak megfelelően a verseny három fordulóból áll:
I. Iskolai forduló,
II. Regionális forduló,
III. Országos döntő.
9. A szervezőknek az iskolai forduló kezdete előtt legalább 6 héttel, a későbbi fordulók előtt
pedig (változás esetén) folyamatosan a valasztas.hu oldalon közzé kell tenniük a kötelező
olvasmányok jegyzékét.
10. Az iskolai fordulót a küldő iskola bonyolítja le.
10.1.
Az NVI az első fordulót megelőző 3. napon elektronikusan küldi meg a
jelszóval védett tesztlapot a résztvevő iskoláknak. A tesztlapok megnyitásához

szükséges jelszót a verseny megkezdése előtt 30 perccel szintén elektronikusan küldi
meg az NVI. Az iskola csapatonként egy tesztlapot nyomtat, biztosítva a feladatlap
tartalmának titkosságát.
10.2.
A tesztet elkülönített helyiségben, mindenfajta segédeszköz igénybevétele
nélkül, tanári felügyelet mellett kell kitölteni. Amennyiben a csapat felkészítő tanár
segítségével készül a versenyre, a felkészítő tanár nem lehet jelen a tesztírás során.
10.3.
Amennyiben a csapat nem megengedett eszközöket használ, a szervezők
kizárják a versenyből.
10.4.
A kitöltött tesztlapokat beszkennelve kell megküldeni legkésőbb a teszt
megírását követő napon 21.00 óráig a vetelkedo@nvi.hu elektronikus
levélcímre. A határidőn túl beérkezett feladatlapokat a szervezők nem tekintik
érvényesnek.
11. A regionális fordulók és az országos döntő helyszínéről, annak megközelítési módjáról, a
verseny hosszáról, valamint a biztosított ellátásról legalább 2 héttel a programot
megelőzően a szervezők elektronikus úton, a jelentkezési lapon megadott e-mail címen
értesítik a versenyzőket.
12. A döntő valamennyi résztvevője (diákok és felkészítők) a versenyt követő napon
ellátogatnak állami közintézményekbe, és találkoznak közéleti személyiségekkel.

Az egyes fordulók feladattípusai
13. Tárgyi tudást és ismeretet mérő kérdések (írásbeli)
13.1.
Az iskolai fordulóban a csapatok egy tesztet töltenek ki (90 perc), amelyben az
előzetesen megadott kötelező irodalommal kapcsolatban szerepelnek, feladatok.
13.2.
A regionális elődöntőkön és az országos döntőn először egy tesztet írnak a
csapatok (30 perc).
14. Vita- és érvelési készséget igénylő feladatok (szóbeli)
A második és harmadik fordulóban közéleti szituációkat megjelenítő szóbeli
feladatokban kell részt venniük a diákoknak, amelyek a feladat leírásától függően
lehetnek teljes csapatot érintő vagy egyszemélyes feladatok..
15. Kreatív, esetelemző, előzetes felkészülést igénylő feladatok (írásbeli és szóbeli)
15.1.
A második és/vagy harmadik forduló előtt a versenyzők a szervezők
instruálásának megfelelően előzetes feladatokat készítenek, amelyet a verseny során
szóban ismertetnek.
15.2.
Az előzetes feladat felépítését és részletes tartalmi követelményeit a szervezők
a valasztas.hu oldalon legkésőbb a következő fordulót megelőző 3. héten teszik
közzé.
Értékelési eljárások
16. Az első forduló tesztjeinek értékelését az NVI elnöke által felkért szakemberek, az NVI
elnöke által jóváhagyott megoldókulcs alapján, a beérkezési határidőt követő 10
munkanapon belül elvégzik. Javítással kapcsolatos esetleges vitás kérdésben az NVI
elnöke dönt.
17. A második és harmadik forduló tesztjének javítása a verseny helyszínén zajlik az NVI
elnöke által felkért szakemberek segítségével.

18. A második és harmadik forduló szóbeli feladatait a szervezők által összeállított útmutatók
figyelembe vételével az NVI elnöke által felkért zsűritagok értékelik.
19. Az értékelés minden feladat esetében pontozással történik. Az egyes feladatokkal
elérhető pontszámok, valamint az értékelés szempontjai előre meghatározott módszertan
(írásbeli feladat esetén megoldókulcs) alapján kerülnek meghatározásra. A szóbeli
feladatokat a zsűri tagjai röviden szóban is értékelik.
20. A csapat egy-egy feladatra kapott pontszámát az egyes zsűritagok által külön-külön adott
pontszámok átlaga adja.
A résztvevők jogai, kötelességei
21. A résztvevők joga, hogy a verseny valamennyi fordulójában betekintést nyerhessenek
teljesítményük részletes értékelésébe.
21.1.
Az első forduló tesztjét az eredmény közzététele utáni tízedik napig a
résztvevők az NVI-ben megtekinthetik.
21.2.
A verseny második és harmadik fordulójában külön kérésre a zsűri által adott
részpontszámokról is felvilágosítást kaphatnak a résztvevők.
21.3.
Az egyes fordulók eredményeit legkésőbb 10 munkanapon belül meg kell
jeleníteni az Nemzeti Választási Iroda honlapján (valasztas.hu).
22. A verseny első fordulójában semmilyen segédeszköz használata nem megengedett.
23. A verseny második és harmadik fordulója nyilvános.
24. A regionális fordulókról és az országos döntőről kép-, illetve hangfelvétel készülhet,
amelyen a vetélkedő résztvevői is feltűnhetnek. A Nemzeti Választási Iroda, valamint az
Európai Parlament Tájékoztatási Irodája a felvételeket a Túl az első X-en – Tehetsz a
jövődért, válassz! középiskolai vetélkedő népszerűsítése céljából nyomtatott és internetes
sajtótermékekben, valamint internetes oldalakon nyilvánosságra hozhatja.
25. A résztvevők a verseny során kötelesek a zsűri, valamint a szervezők utasításait követni,
és a feladatok megoldására megszabott határidőket betartani.
26. Szóbeli feladatok során a versenyzők más csapatok munkáját nem zavarhatják.
27. A felkészítő tanárok a verseny második és harmadik fordulójára a csapatot elkísérhetik,
de a helyszínen a csapat munkáját nem segíthetik.
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