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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 Magyarországi
Kapcsolattartó 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
1. A vetélkedő valamennyi fordulójában négyfős csapatok versenyeznek egymással.
2. A verseny résztvevői azok a négyfős, középiskolai tanulói jogviszonyban álló diákokból
összeállított csapatok (és felkészítő tanáraik), akik a jelentkezési lapot a versenyfelhívásban
leírtaknak megfelelően 2020. október 19-ig megküldik a vetelkedo@nvi.hu e-mail címre.
2.1. A Túl az első X-en vetélkedő országos döntőjében a korábbi években 1-3. helyezést elért
csapatok a jelenleg meghirdetett versenyen nem indulhatnak.
2.2. A vetélkedőn egy felkészítő tanár maximum két csapattal vehet részt.
3. 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
1. A versenykiírásnak megfelelően a verseny három fordulóból áll:
I. forduló: iskolai, online forduló,
II. forduló: középdöntő, előzetes feladattal és iskolai online tesztkitöltéssel,
III. forduló: országos döntő.
2. A Szervezőknek az első iskolai forduló kezdete előtt legalább 4 héttel, a későbbi fordulók előtt
pedig (változás esetén) folyamatosan a www.valasztas.hu oldalon közzé kell tenniük a kötelező
olvasmányok aktuális jegyzékét.
3. Az iskolai, online fordulókat a küldő iskola bonyolítja le.
3.1. Az NVI az első iskolai forduló tesztjének kitöltése előtt – a jelentkezésben megadott
kapcsolattartási e-mail címre – elektronikusan küldi meg a csapatok felhasználónevét és
jelszavát az online felület elérhetőségével együtt, amellyel bejelentkezve a csapatok a
megadott időben kezdhetik meg a tesztek kitöltését. Egy csapat egy felhasználói felülettel
rendelkezik.
3.2. A tesztet – a COVID-19 világjárvány megelőzésének általános szabályaira, valamint az iskola
által bevezetett egyedi intézkedésekre tekintettel – elkülönített helyiségben,
internetkapcsolattal rendelkező számítógépen, 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.

3.3. Az online tesztet minden csapat egységesen egy adott napon a Szervezők által kijelölt
időintervallumon belül, saját belátása szerinti kezdési időponttal oldja meg. A tesztet
meghatározott időkorláton belül, csapatonként összesen egy alkalommal lehet kitölteni.
3.4. A tesztet a kitöltés befejezését követően, a rendelkezésre álló időkereten belül, a „Teszt
befejezése” gomb segítségével azonnal be kell küldeni, későbbi időpontban erre már nincs
lehetősége a csapatoknak.
3.5. Amennyiben a vetélkedő első és második fordulója alatt a COVID-19 fertőzés terjedése
kapcsán egy csapatot, vagy a küldő iskolát érintő kormányzati illetve intézményvezetői
intézkedés (pl. digitális oktatásra történő áttérés) történik, a Szervezők az online tesztkitöltés
módját és feltételeit az érintettekkel együttműködve egyedileg határozzák meg. Ennek okán a
fordulók napján a nevező csapatoknak legalább egy megbízható internet kapcsolattal
rendelkező számítógéppel kell rendelkezniük.
4. A középdöntő lebonyolításáról, valamint a 2021-ben esedékes országos döntő megvalósításáról
(esetleges helyszín, megközelítési mód, a verseny hossza, a biztosított ellátás) legalább 3 héttel a
programot megelőzően a Szervezők elektronikus úton, a jelentkezés során megadott e-mail címen
értesítik a versenyzőket.

Az egyes fordulók feladattípusai
1. Tárgyi tudást és ismeretet mérő kérdések (írásbeli)
1.1. Az iskolai fordulókban a csapatok egy online tesztet töltenek ki (feleletválasztós kérdés,
többválaszos kérdés, igaz-hamis kérdés, kiegészítendő kérdés, sorrendbe rakó kérdés,
számjegyes kérdés, hiányzó szavak kiválasztását tartalmazó kérdés, valamint párosító
kérdés típusokkal), amelyben az előzetesen megadott tananyaggal kapcsolatban
szerepelnek kérdések, feladatok.
1.2. A személyes jelenléttel megrendezett országos döntőn először egy tesztet írnak a csapatok.
2. Vita- és érvelési készséget igénylő feladatok (szóbeli)
Az országos döntőben közéleti szituációkat megjelenítő szóbeli feladatokban kell részt
venniük a diákoknak, amelyek a feladat leírásától függően lehetnek teljes csapatot érintő vagy
egyszemélyes feladatok.
3. Kreatív, esetelemző, előzetes felkészülést igénylő feladatok (írásbeli és szóbeli)
3.1. A második és/vagy harmadik forduló (országos döntő) előtt a versenyzők a szervezők
instruálásának megfelelően előzetes feladatot/kat készítenek, amelyet a verseny során
ismertetnek.
3.2. Az előzetes feladat felépítését és részletes tartalmi követelményeit a szervezők a
www.valasztas.hu oldalon legkésőbb a következő fordulót megelőző 3. héten teszik közzé,
illetve a jelentkezés során megadott e-mail címre küldik meg.
Értékelési eljárások
1. Az NVI az első online forduló eredményeit 5 munkanapon belül, a második forduló eredményeit a
tesztkitöltéstől számított 15 munkanapon belül teszi közzé hivatalos oldalán. A harmadik forduló
(országos döntő) tesztjének javítása a verseny helyszínén zajlik az NVI elnöke által felkért
szakemberek segítségével.
2. A második és harmadik forduló (országos döntő) előzetes feladatait a szervezők által összeállított
útmutatók figyelembe vételével az NVI elnöke által felkért zsűritagok értékelik.
3. Az értékelés minden feladat esetében pontozással történik. Az egyes feladatokkal elérhető
pontszámok, valamint az értékelés szempontjai előre meghatározott módszertan (írásbeli, illetve
online tesztfeladat esetén megoldókulcs) alapján kerülnek meghatározásra. A csapat egy-egy
feladatra kapott pontszámát az egyes zsűritagok által külön-külön adott pontszámok átlaga adja.
4. Amennyiben a csapat nem megengedett eszközöket használ, a Szervezők kizárják a versenyből.

A résztvevők jogai, kötelességei
1. A résztvevők joga, hogy a verseny valamennyi fordulójában betekintést nyerhessenek
teljesítményük részletes értékelésébe.
1.1. Az első és második forduló tesztjének helyes válaszait az eredmény közzététele utáni 10.
munkanapig a résztvevők az NVI-től kikérhetik.
1.2. A verseny második és harmadik fordulójában külön kérésre a zsűri által adott
részpontszámokról is felvilágosítást kaphatnak a résztvevők.
1.3. Az egyes fordulók eredményeit legkésőbb 10 munkanapon belül meg kell jeleníteni az NVI
hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).
2. A verseny során semmilyen segédeszköz használata nem megengedett.
3. Résztvevő csapatok az iskolai tesztkitöltés esetében a COVID-19 fertőzés terjedése miatti
akadályoztatásukat (pl. iskolájukban, osztályukban digitális oktatásra történő átállás) kötelesek
Szervezők részére lehetőleg azonnal, legkésőbb az intézkedés hatálybalépését követő 5
munkanapon belüli bejelenteni.
4. A verseny országos döntője nyilvános.
5. Az országos döntőről kép-, illetve hangfelvétel készülhet, amelyen a vetélkedő résztvevői is
feltűnhetnek. Az NVI, valamint az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája a
felvételeket, illetve az előzetesen beküldött feladatokat a Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért,
válassz! középiskolai vetélkedő népszerűsítése céljából nyomtatott és internetes
sajtótermékekben, valamint internetes oldalakon nyilvánosságra hozhatja. Ehhez, illetve adataik
szervezők általi kezeléséhez a jelentkezők – a 18 év alatti csapattagok esetében a törvényes
képviselő (szülő) – a jelentkezési lap megfelelő részének elfogadásával és aláírásával járulnak
hozzá.
6. A résztvevők a verseny során kötelesek a zsűri, valamint a Szervezők utasításait követni, és a
feladatok megoldására megszabott határidőket betartani.
7. Szóbeli feladatok során a versenyzők más csapatok munkáját nem zavarhatják.
8. A felkészítő tanárok a verseny országos döntőjére a csapatot elkísérhetik, de a helyszínen a
csapat munkáját nem segíthetik.
9. Amennyiben a felkészítő tanár két csapat versenyre történő felkészítéséhez is hozzájárult és ezen
csapatok közül a verseny során többen helyezést értek el, a meghirdetett nyeremények közül a
felkészítő tanár kizárólag a magasabb díj átvételére jogosult.
Egyéb rendelkezések
A Szervezők – különös tekintettel a COVID-19 terjedésére – a változtatás jogát fenntartják.
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