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A Magyar Gyorsírók és Gépírók
Országos Szövetségének

VERSENYSZABÁLYZATA

A Versenyszabályzat 2018. március 25-től érvényes.

I.

Általános rendelkezések

Magyarország területén - iskolarendszeren kívüli - gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztőversenyek a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség),
vagy az általa megbízott szervezet, intézmény szakmai iránymutatásával rendezhetők.
A versenyek lehetnek: nemzetközi, bajnoki, országos, területi, valamint helyi csoportok, iskolák,
vállalatok, intézmények stb. közöttiek.
Nemzetközi versenyen csak a Szövetség tagjaként, a Szövetség behívása alapján, illetve
engedélyével lehet indulni.
A versenyeket gyors- és gépírás vagy ügyvitelszakos szakos tanári diplomával rendelkező
szakembereknek kell lebonyolítaniuk. A versenyeken kötelező az ellenőr jelenléte.
A versenyeken a Magyar Tudományos Akadémia érvényes helyesírási szabályait kell
alkalmazni.
A versenyeken a Szövetség tagjaként, a nevezési díj befizetése ellenében lehet részt venni az
alábbi csoportosítás szerint:
felnőtt: a verseny évében betöltött 25. életév felett,
ifjúsági: a verseny évében betöltött 18-24. életév,
tanuló: 14 - 17 év közötti korosztály,
gyermek: a 14 év alattiak.
A tagdíj és a nevezési díj befizetése alól a Szövetség mentességet adhat.
A versenyeken csapat- és pontszerző verseny is kiírásra kerülhet. A csapatversenyben egy-egy
vállalat, intézmény, iskola stb. három legjobb versenyzőjének összesített, tiszta pontszáma
(gépírásból, szövegszerkesztésből nettó leütésszáma), a pontszerző versenyben pedig az egy
vállalattól, intézménytől, iskolától stb. indult valamennyi versenyző összesített tiszta pontszáma,
leütésszáma adja a helyezést.
Összetett (kombinált) a verseny: ha a versenyző mind a gyorsíró-, mind a gépíróversenyen
egyaránt eredményesen dolgozott, teljesítményét együttesen is értékelni kell.
A gyorsírási diktátumot, a gépíró-, illetve a szövegszerkesztő-versenyt semmilyen okból
(vonatkésés, géphiba stb.) nem lehet megismételni. – Ha a versenyző verseny közben valamilyen
probléma miatt nem tudja befejezni a munkáját, csendben ülve kell maradnia a verseny végéig!
A versenyen használt eszközöket (számítógép, nyomtató stb.), amennyiben azok a verseny idején
meghibásodnak, a versenyzőnek magának kell megjavítania, oly módon, hogy ne zavarja a többi
versenyzőt.
A verseny tisztasága és rendje ellen vétőket ki kell zárni a versenyből.
Minden elfogadható versenymunkát legalább kétszer kell elbírálni. A versenyzőnek az
eredményhirdetés után joga van megtekinteni dolgozatát.
A Szövetség gondoskodik a versenyek nyilvánosságáról.
A versenyszabályzatban nem részletezett feltételeket a mindenkori versenykiírás közli.
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II. Gyorsírásversenyek
Az alábbi versenyszabályzat a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által
szervezett gyorsírásversenyekre érvényes, amelyet egyéb versenyekre is alkalmazásra ajánlunk.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A versenyzőnek követnie kell a szervezőbizottság utasításait. Minden versenyzőnek kötelező
részt vennie a versenyt megelőző tájékoztatón és megismernie a versenykiírás feltételeit.
A verseny nem nyilvános. A versenyteremben csak a versenyzők és a kijelölt szervezők
tartózkodhatnak. Kép- és hangfelvétel csak a versenydiktátum előtt, illetve áttétel közben
készülhet.
A versenyen használt eszközöket (számítógép, nyomtató stb.), amennyiben azok a verseny idején
meghibásodnak, a versenyzőnek magának kell megjavítania, oly módon, hogy ne zavarja a többi
versenyzőt!
A diktátumról a versenyzők nem készíthetnek hang- vagy videofelvételt.
A versenyeken bármilyen gyorsírási rendszert lehet használni.
Az ötperces egyenletes sebességű versenyen két szomszédos fokon, a fokozódó sebességű
versenyeken csak egy versenyszámban lehet indulni.
Diktálási eltérés esetén akár a diktált, akár az eredeti szöveget el kell fogadni.
Az áttételeket a rendező szerv által lepecsételt papíron, illetve számítógépen lehet elkészíteni,
amelyet a versenyző vagy a versenyszervező kinyomtat.
A fokozódó sebességű, valamint a minősítésre kerülő egyenletes sebességű 300 szótagos és
annál magasabb fokú dolgozatok áttételét a hosszában félbehajtott lapon – a számítógépen a
szövegrészhatárt függőlegesen tagolva – csak a baloldali részre lehet írni.
A sztenogram nélkül beadott áttétel érvénytelen.
Az áttétel készítéséhez a versenyző saját helyesírási (tanácsadó) szótárt vagy a számítógép
helyesírás-ellenőrző programját használhatja.
Bírálat nélkül el lehet vetni az olvashatatlan kézírással írt, illetve a helytelen mentésből eredő,
nem nyomtatható áttételt.
A verseny ideje alatt tilos mobiltelefont, internetelérést biztosító eszközt vagy bármilyen más
kommunikációs eszközt igénybe venni, amely a versenyzők egymással vagy külső személyekkel
történő kapcsolatának felvételét lehetővé teszi.
A versenyszabályok bárminemű megszegése a versenyből való kizárást vonja maga után!
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Versenyfajták lehetnek







bajnoki,
országos,
tanulói,
idegen nyelvű,
helyi csoportok által szervezett,
egyéb (csapat-, pontszerző, összetett/kombinált, emlék-, nemzetközi, sztenogramolvasási, -szabatossági, rövidítési és páros stb.) versenyek.

A VERSENYZÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
A szervezőbizottság biztosítja a versenyzők részére az elektromos áramot, de számítógépről, az
elektromos eszközök működéséhez szükséges esetleges kiegészítőkről, adapterekről,
átalakítókról, hosszabbítókról és kábelekről, illetve írószerekről, papírról, esetleg nyomtatóról
stb. a versenyzőnek kell gondoskodnia.
A verseny során, ha nem élő vagy nem valamely hanglejátszó eszközről hallható a diktátum,
akkor a versenyzők digitális formában, USB-stick-en kapják meg a versenyfeladatokat a
szervezőbizottságtól. Amennyiben a versenyző más tárolóeszközt kíván használni, azt a verseny
megkezdése előtt kérelmeznie kell. A szervezőbizottság mérlegeli, hogy elfogadja-e a kérelmet.

VERSENYFELADATOK
1. Áttételes gyorsíróversenyek:
Ötperces egyenletes sebességű versenyek, félperces próbadiktátummal. A versenyfokok
percenként 80 szótagos sebességtől 450 szótagos sebességig terjedhetnek.
A diktátumok szószámának száz szótagonként 32-38 között kell maradnia. (Kötőjellel
egybevont szavak külön-külön számítanak.)
Az áttételi idő: 100 szótagonként 5 perc (80o = 20’, 100o = 25’, 120o = 30’, 150o = 38’,
180o = 45’, 200o = 50’, 220o = 55’, 250o = 63’, 300o = 75’, 350o = 88’, 400o = 100’, 450o =
113’).
A gépírással készített dolgozatok áttételi ideje megegyezik a kézírással készített
dolgozatok áttételi idejével (ha a versenykiírás másképpen nem rendelkezik).
2. Fokozódó sebességű diktátumok:
 15 perces – az „A”, „B” és „C” kategóriát magában foglaló – és
 5 perces – „D” kategóriájú – verseny.
A 15 és 5 perces diktátumokat egyperces próbadiktátum előzi meg, amelynek sebessége
megegyezik az adott diktátum első percével, azaz
-

15 perces diktátum esetén: 157 szótag/perc,
5 perces diktátum esetén: 80 szótag/perc.
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A 15 perces diktátum három ötperces – azonos tematikájú – szövegből áll, az ötperces
szakaszok között 3-5 másodperces diktálási szünettel.
a) Az „A” – „B” – „C” kategóriájú fokozódó sebességű verseny tizenöt perces.
Sebessége az egyes percekben a következő:
Szótagszám-emelkedés az 1-5. percben: 19 szótag
1. perc
2. perc
3. perc
4. perc
5. perc

157 szótag
176 szótag
195 szótag
214 szótag
233 szótag 1-5’ összesen: 975 szótag

„C” szint

Szótagszám-emelkedés a 6-10. percben: 22 szótag
6. perc
7. perc
8. perc
9. perc
10. perc

255 szótag
277 szótag
299 szótag
321 szótag
343 szótag 6-10’ összesen: 1495 szótag „B” szint

Szótagszám-emelkedés a 11-15. percben: 24 szótag
11. perc
12. perc
13. perc
14. perc
15. perc

367 szótag
391 szótag
415 szótag
439 szótag
463 szótag 11-15’ összesen: 2075 szótag „A” szint

Összesen (1-15’)

4545 szótag

b) A „D” kategóriájú verseny ötperces. Sebessége az egyes percekben a következő:
1. perc
2. perc
3. perc
4. perc
5. perc

80 szótag
90 szótag
100 szótag
110 szótag
120 szótag

Összesen:

500 szótag

A diktátumok szószámának száz szótagonként 32-38 között kell maradnia. (Kötőjellel
egybevont szavak külön-külön számítanak.)
Áttételi idő:
 a 15 perces diktátum esetén: 150 perc,
 a „D” kategória esetén: 50 perc.
3. Idegen nyelvű versenyek
Egyenletes sebességű versenyek 3 perces 100 szótagos és magasabb fokú versenyek
egyperces próbadiktátummal.
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Áttételi idő száz szótagonként: 7 perc (100 = 21’, 120 = 25’, 150 = 32”, 180 = 38’, 200 = 42’,
220 = 47’, 250 = 53”).
Egy versenyző több idegen nyelven is indulhat.
4. Egyéb versenyek
Sztenogramolvasási, sztenogramszabatossági, rövidítési és páros versenyek stb. lehetnek.
A versenyfeladatot és az értékelést a mindenkori versenykiírás tartalmazza.

A VERSENYDOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSE
1. Minden dolgozatot eltérés szerint kell kijavítani, és a versenyszöveg szerinti szavakat ki kell
írni a dolgozatokban. Minősítésre csak az eltéréshatáron belüli dolgozatok kerülnek.
2. Egy szóban csak egy hiba – a súlyosabb – számít.
3. Nem hiba az egyértelmű szavak felcserélése (fel-föl, felett-fölött, igyekszik-igyekezik, ilyilyen, közt-között, mely-amely, oly-olyan, rá-reá, s-és stb.), a beszúrással vagy lábjegyzettel
való helyes javítás.
4. A 15 perces, fokozódó sebességű versenydolgozatok értékelésekor meg kell különböztetni
kis- és nagyhibát. A kishibáért 1, a nagyhibáért 4 hibapontot kell számolni az alábbiak
szerint:

A hiba fajtája
Szó vagy írásjel cseréje, kihagyása vagy hozzáadása, amelynek
következtében megváltozik a mondat jelentése.
Egy szócsoport első fontos szava helytelen, kimaradt vagy felesleges.
Kihagyott vagy rosszul beírt szócsoport minden más szava –
kivéve a névelőket.

Hibapont
4
4
1

Hasonló értelmű szó beírása.

1

Kihagyott vagy beírt szó, amely nem változtatja meg az értelmet.

1

Szórendcsere, amelynek következtében nem változik a jelentés.

1

Ha hibás a határozott vagy határozatlan névelő, vagy kihagyták, de
nem változtatja meg az értelmet.

1

Egyes és többes szám felcserélése, végződési hiba, központozási
vagy írásjelhiba, amennyiben nem változtatja meg az értelmet.

1

Helyesírási hiba.

1

Az értelmet megváltoztató, ki nem javított gépírási hiba.

1

Az ugyanabban az ismétlődő szóban elkövetett hiba csak egyszer számít hibának.
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Abban az esetben, ha egy szó írásának vagy az írásjelek használatának több helyes módja
van, és a diktálásból nem derül ki, hogy melyiket kell használni, az eredeti szövegtől
eltérő írásmód vagy írásjelhasználat nem számít hibának.
5. A „D” kategória dolgozatait és az egyenletes sebességű versenydolgozatait eltérés szerint
kell javítani az alábbiak szerint:
Egész hibának számít:
 a szókihagyás (a névszóval együtt a közvetlenül előtte álló határozott névelő
kihagyása nem számít külön hibának),
 a felesleges szó betoldása,
 a szó megváltoztatása,
 a szavak sorrendjének felcserélése,
 a helyesírási hiba,
 a szöveg értelmét megváltoztató írásjel-, ékezet- vagy gépelési hiba,
 a nyelvtanilag összefüggő eltérések (vonzatok) egy hibának számítanak.
Harmadhibának számít: a szöveg értelmét nem érintő írásjelhiba.
Az ugyanabban az ismétlődő szóban elkövetett hiba csak egyszer számít hibának.
Minden fokozódó sebességű versenydolgozatban be kell jelölni a percek végét, valamint a
megállapított hibaszámot. Addig érvényes az áttétel, amíg három egymást követő perc hibaszáma
nem lépi túl az alábbi határt:
Időtartam/perc
1., 2. és 3.
2., 3. és 4.
3., 4. és 5.
4., 5. és 6.
5., 6. és 7.
6., 7. és 8.
7., 8. és 9.
8., 9. és 10.
9., 10. és 11.
10., 11. és 12.
11., 12. és 13.
12., 13. és 14.
13., 14. és 15.

15 perces
24
26
28
30
32
35
38
41
44
47
51
54
57

„D” kategória
8/2
11/2
15/2

Amelyik háromperces részben a megengedett hibaszámot a versenyző túllépte, a dolgozat az
előző háromperces szakasz utolsó percéig fogadható el.
Az a dolgozat tekintendő sikeresnek, amelyben az érvényes percek száma legalább három
(tehát a hibák száma nem haladja meg az első három percre megállapított határt). A dolgozatok
hibaszámát az egyes percekben megállapított hibák összessége adja.
A 15 perces diktátum esetében a sikeres három-, illetve ennél több perces dolgozat az adott
kategória jelét kapja (C3, B8, A13), a kategória egy, illetve két perccel történő túllépése esetén
az alacsonyabb kategória jelét kapja (például: C7, B12). Csak a teljes percek számítanak.
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A „B” és az „A” kategóriában történő sikeres háromperces dolgozat esetén az alacsonyabb
kategóriát teljesítettnek kell venni és javítani nem kell akkor sem, ha a versenyző elkészítette az
áttételt.

PONTSZÁMÍTÁS
1. A fokozódó sebességű kategóriákban az alábbiak szerint kell megállapítani a tiszta
pontszámot:
 az „A” kategóriában az utolsó sikeres perc szótagszáma a hibátlan dolgozat pontszáma.
Ebből levonjuk az összes hibapontot (például a 3 perces „A” kategóriás hibátlan dolgozat
pontszáma: 415; a megengedett, 51 hibát tartalmazó áttétel pontszáma: 415 – 51 = 364);
 a „B" kategóriában az utolsó sikeres perc szótagszáma a hibátlan dolgozat pontszáma.
Ebből vonjuk le az összes hibapontot (például a 3 perces hibátlan dolgozat pontszáma:
320; a megengedett, 36 hibát tartalmazó áttétel pontszáma: 320 – 36 = 284);
 a „C” kategóriában az utolsó sikeres perc szótagszáma a hibátlan dolgozat pontszáma.
Ebből vonjuk le az összes hibapontot (például a 3 perces hibátlan dolgozat pontszáma:
220; a 3 perces, de a megengedett, 26 hibát tartalmazó áttétel pontszáma 220 – 26 = 194);
 a „D” kategóriában az utolsó sikeres perc szótagszáma a hibátlan dolgozat pontszáma.
Ebből vonjuk le az összes hibapontot (például a 3 perces hibátlan dolgozat pontszáma:
100, a megengedett, 8/2 hibát tartalmazó áttétel pontszáma: 100 – 8 = 92), a fennmaradó
harmadhibákért nem vonunk le pontot.
A fokozódó sebességű versenyeken hibátlansági szintet teljesít az a versenyző, aki
 15 perces diktátum esetében:
 a „C” kategóriában az első 3 percben 3 hibapontot, az első négy percben 4
hibapontot, az ötödik percben legfeljebb két hibapontot szerez;
 a „B” kategóriában az első 3 percben 3, az első 5 percben 5 hibaponton belül
dolgozik;
 az „A” kategóriában percenként 4 hibapont a hibátlansági határ.
 A „D” kategóriában az első és második percben 0 hiba, a 3-4. percben 1-1 kis hiba, az
5. percben legfeljebb 2 kis hiba lehet a hibátlansági szint.
Nagy hiba minden kategóriában kizárja a hibátlansági szint teljesítését.
2. Az ötperces, egyenletes sebességű kategóriákban az alábbiak szerint kell megállapítani a
pontszámot:
Az ötperces egyenletes sebességű fokokon a hibátlan munka pontszáma a következő:
80o = 7, 100o = 10, 120o = 15, 150o = 25, 180o = 35, 200o = 40, 220o = 45, 250o = 60, 300o =
80, 350o = 105, 400o = 130, 450o = 160.
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Átalánypontot kapnak azok a munkák, amelyeknek eltérésszáma a következő határok közé esik:
Sebesség
(perc/szótagszám)
100
120
150
180
200
220
250

Eltéréshatárok

Átalánypont

6-10
7-12
9-15
10-18
11-20
16-22
20-25

4
6
10
15
20
25
30

A minősítés alá eső fokokon átalánypontot kapnak mindazok a dolgozatok, amelyek a
minősítéssel átlépik az eltéréshatárt.
Ezek: 300o = 45, 350o = 65, 400o = 85, 450o = 110.
A hibátlan és az átalánypontos dolgozatok kategóriájába be nem sorolható dolgozatban az
eltérések számát, minősítéses fokokon az átszámított hibapontok számát kell levonni a hibátlan
munka pontszámából. (Például 200 szótagos fokon egy öthibás dolgozat pontszáma: 40 – 5 = 35).
Az eltéréshatár az idegen nyelvű versenyeknél a diktált szövegmennyiség szótagszámának 5
százaléka: pl. 3 perc 150 szótagos diktátum esetében az eltéréshatár 22/2. (Az eltéréses javítás
során meg kell különböztetni egész és harmadhibákat. A harmadhibákat egész hibákra kell
átszámítani, és hozzá kell adni az egész hibák számához, feltüntetve a töredék harmadhibákat
is.) Az eltéréshatár megegyezik az egyenletes sebességű versenyfokok hibaszámával.
3. Az összetett (kombinált) versenyek szempontjából figyelembe veendő gyorsírási
pontszámok hibátlan dolgozat esetén:
Pontszám (bruttó pont)
Elért percek száma
3 perc
4 perc
5 perc
6 perc
7 perc
8 perc
9 perc
10 perc
11 perc
12 perc
13 perc
14 perc
15 perc

az „A”-„B”-„C”
kategóriában
7600
8600
9600
10 600
11 600
12 600
14 000
15 400
16 800
18 200
19 600
21 000
22 400

a „D” kategóriában
1150
1530
1910
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A 15 perces diktátum mindhárom kategóriájában hibánként 50 pont a levonás.
A „D” kategóriában egész hibánként 50, harmadhibánként 17 pont a levonás.
A „D” kategóriában az évente megrendezendő magyarországi gyorsíróbajnokságon nem
lehet indulni. A versenyszabályzat arra az esetre tartalmazza a „D” kategória fenti
pontszámait, amikor más versenyeken összetett versenyeredmények kihirdetésére kerül sor
(pl. helyi csoportok közötti stb. verseny).

A DOLGOZATOK RANGSOROLÁSA
A fokozódó sebességű versenyeken a sorrendet a pontszám adja, a magasabb percszámú áttételt
nem előzheti meg az alacsonyabb percszámú, de magasabb pontszámú dolgozat. Az egyenlő
hibaszámú dolgozatok közül a rövidebb áttételi idejű megelőzi a másikat. Ha sem a hibák száma,
sem az áttételi idő alapján nem lehet dönteni, akkor abc sorrendben azonos helyezést kell
megállapítani.
A 15 perces diktátum mindhárom kategóriájában hirdethető győztes:
 az „A” kategória mesterfoknak,
 a „B” kategória haladó foknak,
 a „C” kategória gyakorló foknak,
 a „D” kategória kezdő foknak nevezhető.
A kategóriák győztesei az adott fok győztesei. Amennyiben a versenyző egy vagy két percet
teljesít a magasabb kategóriában, az alacsonyabb fok szerint kell besorolni.
Életkor szerinti besorolás:
 felnőtt: a verseny évében betöltött 25. életév felett,
 ifjúsági: a verseny évében betöltött 18-24. életév,
 tanuló: a verseny évében betöltött 14-17. életév.

BAJNOKI ÉS EGYÉB CÍMEK
Bajnoki címek
 „Magyarország ...... évi gyorsíróbajnoka” címet kapja meg az a versenyző, aki a 15
perces diktátum áttétele során legalább B12 perces eredményt (400 szótagos
végsebességgel) a legjobb eredménnyel érte el.
 „Magyarország örökös gyorsíróbajnoka” címet kapja meg az a versenyző, aki a
felnőtt bajnoki cím teljesítésével egymás után háromszor vagy megszakítással ötször
nyeri meg a bajnokságot.
 „Magyarország ...... évi ifjúsági gyorsíróbajnoka” címet kapja meg az a versenyző,
aki a 15 perces diktátum áttétele során legalább C3 perces eredményt (220 szótagos
végsebességgel) a legjobb eredménnyel érte el.
Ha a bajnoki címekért folyó versenyben az előírt feltételeket nem teljesítik, a címet nem
lehet odaítélni.
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Egyéb címek:
 „Mesterfokú gyorsíró” címet (diplomát) az kaphat, aki a bajnoki versenyeken a 15
perces diktátumból B12 percet (400 szótagos végsebességgel) legalább három
alkalommal, vagy egyenletes sebességű 5 perces 400 szótagos diktátumot egy
alkalommal sikeresen áttett.
 Az országos, a helyi csoport, a megyei stb. versenyek kiírása alapján további címek
szerezhetők meg (például: legjobb tanuló gyorsíró, a megye legjobb gyorsírója, a helyi
csoport legjobb gyorsírója stb.).

DÍJAZÁS
Oklevelet kap a bajnoki versenyeken és az országos verseny döntőjében minden sikeres dolgozat
készítője. Az oklevélen fel kell tüntetni a sikeres percszámot és annak szótagszámát, valamint az
elért pontszámot, továbbá a bajnoki címet, a kategóriát, az életkor szerinti besorolást, a
hibátlansági szint esetleges elérését, az 1-10-ig terjedő helyezést vagy az „eredményesen
szerepelt” szöveget.
Oklevelet kap az összetett (kombinált) bajnokságban sikeresen szerepelt valamennyi versenyző.
Oklevelet, illetve emléklapot kap továbbá a csapat- és a pontszerző versenyben részt vevő
közhivatal, vállalat, intézmény, iskola stb.
A lehetőségektől függően tárgyjutalomban is részesülhetnek a versenyzők. Tárgyjutalomban a
pontszám szerint megállapított 1-3. helyezett részesülhet.
Az évenként esedékes, a tanulók részére megállapított hagyatéki díjak kiadására a tanulói
verseny eredményhirdetésekor kerül sor.
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III. Gépíróversenyek
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A versenyzők, illetve a versenyt szervezők gondoskodnak olyan - tartozékokkal ellátott számítógépekről, amelyekkel a magyar helyesírás szerinti ékezetes betűk írhatók, nyomtathatók.
A versenyzőknek nevükkel ellátott, sérülés- és vírusmentes elektronikus adathordozót kell a
versenyre magukkal hozniuk. A sérült vagy hibás eszköz használata következtében ”elveszett”
munkáért a felelősség a versenyzőt terheli.
A verseny ideje alatt - beleértve a nyomtatást is; tehát amíg a versenymunkák beszedése be nem
fejeződik - a teremben csak a versenyzők és a verseny rendezői tartózkodhatnak.
Minden versenyzőnek ismernie kell a számítógépet és a szövegszerkesztő programot legalább
olyan mértékben, hogy a versenyzéshez szükséges teendőket önállóan el tudja végezni (margók,
betűtípus, betűméret beállítása, mentés stb.).
A verseny előtt a gépek üzembe helyezéséhez technikus segítségét igénybe lehet venni.
A verseny ideje alatt a gépeket csak maguk a versenyzők javíthatják mások zavarása nélkül, az
emiatt elvesztett idő a versenyzőt terheli.
A versenydolgozatokat el kell menteni a versenyen megadott helyre és módon, valamint ki kell
nyomtatni. Ha nem, vagy hibásan történt meg a mentés vagy a nyomtatás, a dolgozat
érvénytelen.
Az „Állj!” vezényszó elhangzása után a versenyzők nem javíthatják munkájukat. A
versenymunkákat csak egyszer lehet kinyomtatni.
A versenyzési idő letelte után helyesírás-ellenőrző és egyéb javítóprogramot nem lehet
használni.
A termet a versenyzők csak egyszerre, a dolgozatok beadása után hagyhatják el.

Versenyfajták










bajnoki,
országos,
Teöreök Aladár tanulói verseny,
internetes,
idegen nyelvű versenyek,
diktálási versenyek,
helyi csoportok országos versenye,
egyéb versenyek (csapat-, pontszerző-, összetett/kombinált,
emlékverseny, nemzetközi verseny stb.)
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VERSENYFELADATOK ÉS KÖVETELMÉNYEK
Feladatok:

 a bajnoki versenyeken 30 perces, az országos versenyeken 30, 15, 10 perces, az egyéb
versenyeken 30, 15, 10 perces (gépírási betűtípusú, sokszorosított, ötsoros szakaszokra
bontott), szakaszos bontás nélkül, a sorvégeken enter vagy szóköz alkalmazásával,
 tízperces hibátlansági másolás,
 diktálás utáni gépírás,
 idegen nyelvű gépírás,
 iratminta, levélkészítési feladat stb.

Követelmények
a) A bajnoki versenyen percenként minimum 250 bruttó leütés – az egyéb versenyeken a
követelményt a mindenkori versenykiírás tartalmazza.
b) Minden versenyen a helyezéseket (a rangsort) a versenydolgozatok nettó leütésszáma
(pontszáma) alapján kell meghatározni.

A versenymunka külalakja, beállítások







betűtípus: Courier New,
betűméret: 12 pont,
bal margó: 2,5 cm, jobb margó: 2 cm, az enterekkel írók 1 cm,
sorköz: 1,
papírméret: A/4-es
fejléc: minden oldalon, balra kerüljön fel a versenyző neve Courier New 10 pontos
karakterrel, a fejléc végén egy üres sor legyen,
 láblécbe: oldalszámozás - középre igazítva Courier New 12 pontos karakterrel.

A verseny menete
A mintaszöveg másolása „Rajt!” vezényszóra a versenykiírás szerinti idő alatt, szakaszok
jelölése nélkül. Az idő letelte után „Állj!” vezényszóig dolgoznak a versenyzők.
Ezután javítani nem lehet, javítás csak a másolási idő alatt lehetséges.
A versenyzők munkájának elmentése a megadott módon és helyre.
Internetes gépírási másolásnál a verseny menetét a versenykiírás tartalmazza.

A VERSENYDOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS RANGSOROLÁSA
Minden dolgozatot az eredeti szöveggel egyeztetve kell kijavítani.
A versenyzők teljesítményét leütésekben kell mérni. (A szóköz, a sorváltás és a váltó használata
is leütésnek számít.)
Elfogadható az a dolgozat, amelyikben a hibák száma a sebességi másolásnál nem haladja meg a
teljes leütésszám 3 ezrelékét, a hibátlansági másolásnál a leütésszám 1 ezrelékét.
A sebességi másolásnál a hibátlansági szint a teljes leütésszám 1 ezreléke.
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A bruttó leütés kiszámítása
 A másolt szövegmennyiségből le kell vonni a hibázásból (pl. szövegugrás stb.) eredő
hiányokat, illetve hozzá kell adni a hibázásból eredő (pl. felesleges szó, betű) többletet. A
feleslegesen írt szövegrészt is ki kell javítani, és a hibákat be kell számítani.
 A bruttó (teljes) leütésszámból le kell vonni a sebességi és egyéb versenyeken hibánként
100 leütést, illetve a hibátlansági versenymásolásnál hibánként 500 leütést.

Hibafajták a másolásnál
Egy hibának számít:
 az elütés (más billentyű leütése),
 a megváltoztatott szó,
 a hiányzó, többletként írt jel, szó, szóköz, betű- vagy szócsere,
 a kéz hibás alaptartásából, a Caps Lock (váltózár) helytelen használatából származó
összefüggő hiba
 a bal oldali margótól eltérő szabálytalan sorkezdés (pl. szóköz a sor elején),
 enteres másolásoknál a mintaszövegtől (mintasortól) való eltérés (sortartási hiba).
Pl. ha egy sor végéhez a következő sor első szavát hozzáírja a versenyző, összesen
egy hibának számít. Ugyancsak egy hibának számít, ha a sor végéről hiányzik egy
szó, mert az átkerült a következő sor elejére,
 jobb oldali margónak a kiírástól való eltérése,
 bal oldali margónak a kiírástól való eltérése,
 betűtípusnak a kiírástól való eltérése,
 betűméretnek a kiírástól való eltérése,
 fölösleges üres sor a dolgozatban (helyenként egyszer),
 enter nélküli másolásokban a dolgozatba beütött enter,
 enterrel írt másolásokban a sor végéről hiányzó enter.
Az egy szóban előforduló több hiba is csak egy hibának számít.
Két hibának számít:
 a sorugrás (hiányzó, kétszer írt vagy felcserélt sorok),
 az egész dolgozatra, vagy a kettőnél több bekezdésre kiterjedő 5 soros szakaszokra
tördelés,
 ha enteres másolásnál az Automatikus javítás/Mondat első betűje funkció
bekapcsolva maradt, s ennek következtében a dolgozat sorai nagybetűvel
kezdődnek,
 ha enteres másolásoknál valamilyen beállítási vagy egyéb hiba következtében az
egész dolgozat tördelését átalakítja a versenyző.
Nem számít hibának:
 két szó között a dupla szóköz,
 ha a mintaszövegbe véletlenül bekerült egy gépelési vagy helyesírási hiba, a
helyesre javított és a javítatlan változatot is el kell fogadni,
 a versenydolgozat utolsó szavában elkövetett hiba (ebben az esetben a szó leütéseit
sem lehet beszámítani),
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 nem számít plusz hibának, ha enterrel írt dolgozatoknál – hibázás következtében –
egy sor utolsó szava a következő sorba tördelődik,
 nem számít plusz hibának az enter nélküli másolásoknál, ha karakter-, szókihagyás,
vagy éppen fölösleges karakter vagy fölösleges szó beszúrása következtében
áttördelődnek a hibázás utáni sorok.
Egyéb versenyeken a fentieken túlmenő lehetséges hibákat (helyesírási, formai stb.) a
mindenkori versenykiírás tartalmazza.
Kizárja magát a versenyből, akinek
 dolgozatában olyan javítás van, amely nem beépített javítószerkezettel történt,
 versenymunkája rosszul olvasható vagy olvashatatlan (rossz nyomtató esetén),
 az elektronikus adathordozóra, illetve hálózatra mentett és a winchesterről kinyomtatott
anyaga között bármilyen eltérés van.
 Aki az „Állj!” vezényszó elhangzása után bármilyen módosítást végez versenymunkájában.
A sikerült dolgozatok értéksorrendjét nettó leütésszámuk (pontszámuk) határozza meg.
Az összetett (kombinált) bajnokság szempontjából figyelembe veendő gépírási pontszám
megegyezik a 30 perces sebességi másolás nettó leütésszámával.

BAJNOKI ÉS EGYÉB CÍMEK
Bajnoki címek
 „Magyarország ..... évi gépíróbajnoka” címet kapja meg az a versenyző, aki a felnőtt
bajnoki szintet, a percenként legalább 450 bruttó leütést a legjobban teljesítette.
 „Magyarország örökös gépíróbajnoka” címet kapja meg az a versenyző, aki egymás után
háromszor vagy megszakítással ötször megnyeri a bajnokságot.
 „Magyarország .... évi ifjúsági gépíróbajnoka” címet kapja meg az a versenyző, aki az
ifjúsági bajnoki szintet, a percenként legalább 250 bruttó leütést a legjobban teljesítette.
 Amennyiben ifjúsági versenyző teljesíti a felnőtt bajnoki szintet, akkor elnyeri
„Magyarország ….évi gépíróbajnoka” címet.
Ha a bajnoki címekért folyó versenyben az előírt feltételeket nem teljesítik, a címet nem lehet
odaítélni.

Egyéb címek
 „Mesterfokú gépíró” címet (diplomát) az kaphat, aki a bajnoki versenyeken percenként
bruttó 450 leütés feletti teljesítménnyel legalább háromszor sikeres munkát nyújtott be,
 az országos, a helyi csoport, a megyei stb. versenyek kiírása alapján megszerezhető címek
(például: legjobb tanuló gépíró, a megye legjobb gépírója stb.).
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DÍJAZÁS
Oklevelet kap a bajnoki versenyeken és az országos verseny második fordulójában (a döntőben)
minden sikeres dolgozat készítője. Az oklevélen fel kell tüntetni az elért nettó pontszámot,
továbbá a bajnoki címet, a junior és az ifjúsági kategóriát, a hibátlansági szint esetleges elérését,
az 1-10-ig terjedő helyezést, vagy az "eredményesen szerepelt" szöveget.
A bajnoki és országos versenyen a hibátlan munkáért külön elismerésben részesülhetnek a
versenyzők.
Oklevelet, illetve emléklapot kap a csapat- és a pontszerző versenyben részt vevő hivatal,
vállalat, intézmény, iskola.

IV. Összetett (kombinált) bajnokság
Az összetett (kombinált) verseny értéksorrendjét gépírásból a 30 perces sebességi másolás
pontszáma és az "A", a "B", a "C", illetve a ”D” kategória gyorsírási pontszáma adja.
Oklevelet kap minden helyezett versenyző.

BAJNOKI ÉS EGYÉB CÍMEK
Bajnoki címek
„Magyarország ..... évi összetett (gyorsírás + gépírás) bajnoka” címet kapja meg az a
versenyző, aki mind a két versenyszámban a legjobb teljesítményt nyújtotta.
„Magyarország örökös összetett (gyorsírás + gépírás) bajnoka” címet kapja meg az a
versenyző, aki egymás után háromszor vagy megszakítással ötször megnyeri a bajnokságot.
„Magyarország .... évi ifjúsági összetett (gyorsírás + gépírás) bajnoka” címet kapja meg az a
versenyző, aki mind a két versenyszámban az ifjúsági versenyzők között a legjobb teljesítményt
nyújtotta.
Amennyiben ifjúsági versenyző teljesíti legalább egy versenyszámból a felnőtt bajnoki szintet,
akkor elnyeri „Magyarország ….évi összetett (gyorsírás + gépírás) bajnoka ” címet.
Ha a bajnoki címekért folyó versenyben az előírt feltételeket nem teljesítik, a címet nem lehet
odaítélni.
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Egyéb címek
Oklevelet kap a bajnoki versenyeken és az országos versenyen minden sikeres dolgozat
készítője. Az oklevélen fel kell tüntetni a kategóriát, az 1-10-ig terjedő helyezést, vagy az
"eredményesen szerepelt" szöveget.
Oklevelet, illetve emléklapot kap a csapat- és a pontszerző versenyben részt vevő hivatal,
vállalat, intézmény, iskola.

VI. Szövegszerkesztő versenyek
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A versenyzők gondoskodnak olyan - tartozékokkal ellátott - számítógépről, amelynek
billentyűzete megfelel a magyar helyesírás szerinti ékezetes betűknek.
Egy versenyző csak egy kategóriában versenyezhet.
A rendező szerv elektronikus formában bocsátja a versenyzők számára a forrásfájt: e-mailben,
hálózaton, elektronikus adathordozón.
Minden versenyzőnek önállóan kell elvégeznie a szükséges beállításokat.
A verseny ideje alatt - beleértve a nyomtatást is; tehát amíg a versenymunkák beszedése be nem
fejeződik - a teremben csak a versenyzők és a verseny rendezői tartózkodhatnak. A verseny előtt
a gépek üzembe helyezéséhez technikus segítségét igénybe lehet venni.
A versenydolgozatokat el kell menteni a versenyen megadott helyre és módon, valamint ki
kell nyomtatni. Ha nem, vagy hibásan történt meg a mentés vagy a nyomtatás, a dolgozatot
érvénytelennek kell tekinteni.
Az „Állj”! vezényszó elhangzása után a versenyzők nem javíthatják a munkájukat. A
versenymunkákat csak egyszer lehet kinyomtatni.
A versenyzési idő letelte után helyesírás-ellenőrző és egyéb javítóprogramot sem lehet
használni.
A termet a versenyzők csak egyszerre, a dolgozatok beadása után hagyhatják el.
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A versenyfajták






bajnoki,
országos,
Teöreök Aladár tanulói verseny,
helyi csoportok országos versenye,
egyéb versenyek (csapat-, pontszerző, nemzetközi verseny stb.)

VERSENYFELADATOK ÉS KÖVETELMÉNYEK
A verseny leírása
A versenyfeladat egy digitális formában átadott, maximum 15 000 karakterből álló, legfeljebb
350 korrektúrát tartalmazó szöveg korrektúrázása általánosan ismert szövegszerkesztő program
segítségével. A korrektúrákat a megengedett 10 perces időtartamon belül, egy korrektúrafeladatokat tartalmazó lap alapján kell elvégezni.
A versenymunka akkor érvényes, ha a versenyző a megadott idő alatt legalább
- felnőtt kategóriában: 60
- junior kategóriában: 40
- tanuló kategóriában: 40
- gyermek kategóriában: 30
helyes javítást elvégez a korrektúra-feladatokat tartalmazó lapon szereplő sorrendben.
A korrektúrázandó feladatok megjelölése az Intersteno által elfogadott korrektúrajelekkel történik. A várható javítások a következők: szövegrészek törlése, cseréje, átrendezése, beszúrása,
kiemelés félkövérrel, aláhúzás, igazítás, behúzás, betűtípusváltás.
A leállító hangjelzést követően minden versenyzőnek fel kell állnia, és a kezét a magasba kell
emelnie.
Az utolsó elvégzett korrektúra után öt entert kell ütni, és a versenymunkát el kell menteni a versenyző saját gépén lévő merevlemezre, valamint a szervezőbizottság által átadott USB-stickre.
Azok a versenyzők, akik a versenyt leállító hangjelzés után módosítják versenymunkájukat,
diszkvalifikálják magukat a versenyből.
A versenymunka külalakja és a beállítások
-

Betűtípus: Courier New, 12 pt betűméret
Sorköz: 1,5 sor
Igazítás: balra zárt
Margóérték: a betöltött forrásállomány margóértéke, azon nem kell változtatni.

Figyelem! A korrektúrázásra szánt feladatlapon a korrektúrajelek vannak jelölve, az elvégzett
korrektúrák száma nincs. Minden szakasz 5 soros, a betöltött forrásfájl egy bekezdés, folyamatosan írt szöveg.
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Élőfej:

minden oldalra, balra igazítva kerüljön fel a versenyző neve Courier New 12
pontos karakterrel. (a verseny megnevezése, név, életkor/születési év,
iskola/munkahely, felkészítő tanár neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím.) Az
élőfej alatt legyen egy üres sor.

Az előírt formai értékeket a versenyzőnek a verseny megkezdése előtt önállóan kell beállítania.
A verseny menete
A verseny – az egy helyiségben versenyzők számára – egy időben indul és ér véget. Ha a versenyző a verseny közben valamilyen probléma miatt nem tudja befejezni a munkáját, csendben
ülve kell maradnia a verseny végéig.
A versenyszabályok bárminemű megszegése a versenyből való kizárást vonja maga után.
Külső segítség igénybevétele
A versenyzőnek a versenymunkát egyedül, külső segítség nélkül kell elkészítenie.
A verseny folyamán tilos mobiltelefont, internetelérést biztosító eszközt vagy bármilyen más
kommunikációs eszközt segítségként igénybe venni, azokat a versenyterembe bevinni.
Amennyiben a versenyen használt eszközök valamelyike (számítógép stb.) meghibásodik, azt a
versenyzőnek magának kell megjavítania oly módon, hogy ne zavarja a többi versenyzőt. A
hibás eszköz működéséből adódó sikertelen versenyt nem lehet megismételni, de a
versenymunkát akkor is be kell adni, ha a versenyző nem tudta befejezni.
Értékelés
A versenyző 100 pontot kap minden elvégzett (akár helyes, akár hibás) korrektúráért.
500 pontlevonás jár minden hibásan végrehajtott, végre nem hajtott, illetve felesleges korrektúráért.
Sorrend, érmek és bajnokok
A sorrendet a fenti szakaszban leírt értékelés alapján megállapított pontszámok határozzák meg.
A bajnoki verseny esetében a sorrendben első három versenyző csak akkor kap bajnoki címet és
érmet, a tanulói verseny esetében pedig érmet, ha elérték legalább az alábbi minimális pontszámokat:
-

Felnőttek
Juniorok
Tanulók
Gyermek

11 000 pont
6 000 pont
4 000 pont
3 000 pont
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BAJNOKI ÉS EGYÉB CÍMEK
 „Magyarország .... évi szövegszerkesztő bajnoka” címet kapja meg az a versenyző, aki
a szövegszerkesztésben legalább 110 korrektúrafeladatot oldott meg.
 „Magyarország örökös szövegszerkesztő bajnoka” címet kapja meg az a versenyző,
aki a felnőtt bajnoki szintek teljesítésével egymás után háromszor, vagy megszakítással
ötször megnyeri a szövegszerkesztő bajnokságot.
 „Magyarország ... évi ifjúsági szövegszerkesztő bajnoka” címet kapja meg az a
versenyző, aki a szövegszerkesztésben legalább 80 korrektúrafeladatot oldott meg.
 Amennyiben ifjúsági versenyző teljesíti a felnőtt bajnoki szinteket, akkor elnyeri
„Magyarország …évi szövegszerkesztő bajnoka” címet.
Ha a bajnoki címekért folyó versenyben az előírt feltételeket nem teljesítik, a címet nem lehet
odaítélni.

Egyéb címek
 „Mesterfokú szövegszerkesztő" címet (diplomát) az kaphat, aki bajnoki versenyeken
legalább háromszor nyújtott be sikeres munkát,
 az országos, a helyi csoport, a megyei stb. versenyek kiírása alapján megszerezhető címek
(például: legjobb tanuló szövegszerkesztő, a megye legjobb szövegszerkesztője stb.).

DÍJAZÁS
Oklevelet vagy emléklapot kap a bajnoki versenyen, az országos versenyen minden sikeres
dolgozat készítője. Az oklevélen/emléklapon fel kell tüntetni a tiszta pontszámot, továbbá a
bajnoki címet, az ifjúsági kategóriát, az 1-10-ig terjedő helyezést, a továbbiakban az
"eredményesen szerepelt" szöveget.
Oklevelet, illetve emléklapot kap a csapat- és a pontszerző versenyben részt vevő hivatal,
vállalat, intézmény, iskola.
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Egyéb információk a korrektúrázáshoz
- Az új bekezdések között egy sort üresen kell hagyni, azaz plusz egy Entert kell ütni az
újabb bekezdés előtt. (Pl. középre igazítás esetében a címeknél)
- Egy korrektúra elvégzése akár átívelhet a következő szakasz soraira is. Ezt kapcsos jellel
jelöli a feladatlap. Pl.
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BESZÉDÍRÓ GÉPÍRÁS
A verseny leírása
A verseny egy digitálisan felvett diktátumból áll, amelyből a versenyzőnek tíz perc alatt annyit
kell pontosan leírnia, amennyit csak tud.
A diktátum 15 percig tart, normál egyenletes beszédsebességen (kb. 1000 karakter = 300 szótag/perc)
Az MP3 formátumú hangfájlt a verseny megkezdése előtt telepítjük a versenyző által hozott laptopra. A hangfájl lejátszásához a versenyzőnek kell gondoskodnia az audioprogramról és annak
telepítéséről.
Ajánlott programok: Express Scribe, Sony Digital Voice Editor, VLC Media Player, Winamp
(ezek mindegyike ingyenesen letölthető).
A hangfájlról írás ideje alatt a felvétel gyorsítása, lassítása, leállítása, újrahallgatása és a szöveg
szerkesztése engedélyezett (mind az erre szolgáló billentyűk, mind lábpedál használata lehetséges). A lejátszáshoz szükséges fülhallgatóról, lábpedálról stb. a versenyző maga gondoskodik.
A versenymunkát a versenyző saját gépén lévő merevlemezre, valamint a szervezőbizottság által
átadott USB-stickre kell menteni, majd kinyomtatni.
A munka érvényes az alábbi határértékeken belül:
Kategória Min. leütés/perc Max hibák
Felnőtt
360
0,5%
Junior
300
0,5%
Tanuló
240
0,5%
A versenymunka külalakja és a beállítások:
Élőfej:

minden oldalra, balra igazítva kerüljön fel a versenyző neve Courier New 12
pontos karakterrel. (a verseny megnevezése, név, életkor/születési év,
iskola/munkahely, felkészítő tanár neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím.) Az
élőfej alatt egy üres sor legyen.
Az előírt formai értékeket a versenyzőnek a verseny megkezdése előtt önállóan kell beállítania.
Értékelés
A teljes bevitt karakterszámból 50 pont kerül levonásra az alábbi hibák esetén:
-

hiányzó, hozzáírt vagy megváltoztatott karakterek (maximum egy hibát számítanak szavanként)
két karakter vagy szó felcserélése
hiányzó szó vagy felesleges szavak, szócsoportok
hiányzó vagy felesleges szóköz
hiányzó írásjel (pont, kérdőjel, vagy vessző – például felsorolás esetén).

Kihagyott szavaknál vagy szövegrészeknél a megfelelő számú karakter kerül levonásra. Az utolsó 10 karakterben nem számít a hiba, a leütésszám az utolsó helyes karakterig kerül számolásra.
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Nem számít hibának, amikor egynél több lehetőség van egy szót helyesen leírni vagy az írásjeleket többféleképpen lehet használni, és a diktátumból nem derül ki egyértelműen, melyiket kellene alkalmazni.
Az ismétlődő hibák csak egyszer kerülnek számolásra. Főleg az agglutináló nyelvekben megjelenő, következetesen előforduló hibák.
Az eredmények az összegyűjtött pontok alapján kerülnek rangsorolásra, az értékelés részben
meghatározottaknak megfelelően.
A versenymunka külalakja és beállításai megegyeznek a gépírás versenyszámnál alkalmazottakkal.
Sorrend és érmek
A sorrendet a következő határozza meg:
Az eredmények az összegyűjtött pontok alapján kerülnek rangsorolásra az értékelés részben
meghatározottaknak megfelelően. A versenyszám pontszáma nem számít bele az összetett (kombinált) versenybe és nincs bajnoki cím hirdetve.
Az eredményjegyzék minden érvényes dolgozatot tartalmaz a használt technológiától függetlenül.
Akkor érvényes a dolgozat, ha a versenyző eléri legalább az alábbi minimális pontszámokat:
-

Felnőtt:
Junior:
Tanuló:

5 000 pont
4 000 pont
3 000 pont
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