
Tájékoztató a korrektorversenyről 

 

Kedves Versenyzők! 

 

Az I. Kárpát-medencei korrektorverseny jelentkezési határideje lejárt. Több mint hetven 
versenyző jelentkezett határon innen és túlról. A legkülönbözőbb lapok szerkesztői-
korrektorai mellett egyetemi hallgatók, doktoranduszok és lelkes helyesírók egyaránt a 
nevezők között vannak. 

A következőkben a versennyel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze. 

Időpont, helyszín 

A versenyt 2019. március 23-án, szombaton rendezzük meg. Kérjük, 09.30 és 09.45 között 
érkezzenek a helyszínre, a Duna Palotába (1051 Budapest, Zrínyi utca 5.). A korrektorverseny 
a palota második emeletén lesz. Kérjük, érkezzenek időben! 

Program 

10.15  a verseny megnyitása 

10.30 a verseny kezdete 

12.00 szendvicsebéd 

13.00 szakmai előadások  

Dr. Minya Károly: Helyesírási gyorsszolgálat a Manyszinál 

Dr. Veszelszki Ágnes: Megtéveszt, manipulál, megvezet? Álhírekről és áltudományokról 

Dr. Kiss Róbert Richárd: A média változásai és hatásai a mindennapokra 

workshop (moderál: prof. dr. Balázs Géza)  

15.00 ünnepélyes eredményhirdetés 

15.30 a kijavított feladatlapok megtekintése 

A verseny zsűrije 

Prof. dr. Keszler Borbála professor emerita, a 12. helyesírási szabályzat főszerkesztője, a 
zsűri elnöke 

Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens, az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat 
főszerkesztője, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyek főszervezője 

Dr. Kiss Róbert Richárd Prima Primissima díjas újságíró, mb. egyetemi oktató 

Dr. Minya Károly főiskolai tanár, több helyesírási tankönyv szerzője, a verseny ötletgazdája 

Dr. Veszelszki Ágnes egyetemi docens, a digilektus és marketingkommunikáció kiemelkedő 
kutatója 

 



A szervezőbizottság tagjai 

Prof. dr. Balázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár, a magyar nyelvstratégia megálmodója, a 
szervezőbizottság elnöke 

Blankó Miklós egyetemi hallgató, tanszéki demonstrátor, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 
irodavezetője, az ELTE Online főszerkesztője, a verseny titkára 

Juhász Zoltán András egyetemi hallgató, tanszéki demonstrátor, a Melanchton Szakkollégium 
elnöke, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa 

Minya Károlyné tanár, javításvezető 

Dr. Pölcz Ádám tanszékvezető-helyettes, adjunktus, retorikakutató, nyelvművelő, 
javításvezető 

Regisztráció, számlaátvétel, igazolás 

A regisztráció a terembe lépés előtt a munkatársainknál történik. Ekkor adjuk át a 
magánszemélyre kért áfás számlákat. (A céges számlákat a héten postáztuk.) Minden 
résztvevő egy jelvényt kap, amelyet, kérjük, viseljenek az eseményen. A diákkedvezményt 
igénybe vevők itt kell, hogy bemutassák az érvényes diákigazolványukat. A versenyen való 
részvételről emléklapot (igazolást) adunk, amely az eredményhirdetés után vehető át a 
regisztrációs pultnál. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendezvényen a sajtó munkatársai fotókat 
készíthetnek.  

Szakmai információk a versenyről 

Minden kérdésről a versenyszabályzat rendelkezik. A korrektorverseny két részből áll. Az 
első rész a korrektúrafeladat, amelyet mindenki a saját laptopján végez. A szöveget tisztázott 
formában kell leadni (korrektúrajelölés nélkül). A feladathoz bármilyen saját segédeszköz 
használható. (Internet-hozzáférést nem tudunk biztosítani.) Figyelem! A javítók csak a 
helyesírási hibák javítását tudják pontozni, a verseny nem tér ki sem a nyelvhelyességi, sem a 
stilisztikai kérdésekre. Minden nem javított vagy újonnan megjelenő helyesírási hiba egy pont 
levonást jelent (ismétlődés esetén minden alaknál). 

A második rész egy papíralapú helyesírási tesztből áll, amelyet kék tollal kell kitölteni. Ehhez 
semmilyen segédeszköz nem használható. A rendelkezésre álló idő oldalanként 10 perc 
(összesen 40 perc). 

Technikai információk a versenyről 

Minden versenyző sorszámot kap a regisztrációnál, e számnak megfelelő helyre kell leülnie a 
nagyteremben. Az első rész feladatának megoldásához használt saját laptop feltöltéséért, 
működéséért minden versenyző maga felel. A szöveget asztalonként pendrive-on adjuk át 
minden versenyzőnek Word-formátumban. A tisztázott verziót az idő lejártakor 
<teljesnevegyben> elnevezéssel kell elmenteni. A feladatnak akkor lehet nekilátni, ha minden 
versenyző hozzáfért a feladathoz. 

A helyesírási feladat négy lapból áll. Egy asztalnál mindenki más-más oldalt ír, és 
tízpercenként kapnak új lapot. A tesztet a feladatleírások szerint kell kitölteni. 

A két rész között öt perc technikai szünetet tartunk. 



Állófogadás, előadások és workshop 

A versenyfeladatok javításának idejére szendvicsebédet biztosítunk. Kérjük, esetleges 
ételallergiájukat e-mailben jelezzék. Ezt követően három szakmai előadás és egy, a 
sajtónyelvi helyesírás kérdéskörével foglalkozó workshop várja a versenyzőket. Biztatjuk 
Önöket a szakmai zsűritagokkal való kötetlen beszélgetésre, az esetleges kérdések feltételére. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény alatt a Manyszi könyvesboltjából vásárolhatnak 
(csak készpénzes fizetés lehetséges). 

Eredményhirdetés, betekintés 

Az ünnepélyes eredményhirdetés a verseny tapasztalatainak és eredményeinek összesítésével 
kezdődik, majd az első 10 helyezett átveheti rangsorrendben a jutalmát. A további 
helyezetteket nem közöljük. Az eredményhirdetés után meg lehet tekinteni a sorszámmal 
anonimizált végeredményeket, illetve lehetőség nyílik a javított feladatlapok és a javítókulcs 
megtekintésére, kérdések feltételére. Ezeket az anyagokat a verseny után honlapunkon is 
közöljük. A feladatlapokat egy évig megőrizzük. 

További információk 

Blankó Miklós irodavezető: iroda@e-nyelv.hu 

A verseny napján munkatársainktól személyesen vagy a 30/318-9666-os telefonszámon 
tudnak tájékoztatást kérni. 

Támogatóink 

                  

         

    

    

Szeretettel várjuk versenyünkön! 

Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 


