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I. TANULMÁNYI ÉS SPORTVERSENYEK PÁLYÁZATAINAK 

BÍRÁLATI SZEMPONTJAI 
 

I. TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

Az eredményeket értékelő pontrendszer: 

 

I/1. csoport: OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek), OSZTV (Országos 

Szakmai Tanulmányi Verseny), Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

verseny. 

 

Az OKTV a 11-12. évfolyam közismereti tantárgyainak versenye. Jelenleg a felsőoktatási 

rendszerben az OKTV versenyeredmények preferáltak.  

Pl.: OKTV: irodalom, magyar nyelv, történelem, földrajz, fizika I. kategória, matematika 

I. kategória, kémia I. kategória, biológia I. kategória, informatika I. és II. kategória, 

angol nyelv, német nyelv I. kategória 

Az OSZTV versenyek a szakképzési évfolyam szakmai tantárgyainak komplex versenye. A 

versenyeredmények a felsőoktatási felvételinél és a szakmai vizsgákon preferáltak. 

Pl.: gépészet (gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai technikus), 

elektrotechnika-elektronika (elektronikai technikus), ügyvitel (ügyviteli titkár, irodai 

titkár), informatika (szoftverfejlesztő), környezetvédelem (környezetvédelmi 

technikus), közgazdaság (pénzügyi-számviteli ügyintéző) ágazat versenyei. 

 

Pontértékek: 

1-15. hely: 80-79-78-….-67-66 pont 

Országos döntőbe jutás: 50 pont 

II. fordulóba jutott: 25 pont 

 

I/2. csoport:  Egyéb kiemelten fontos országos versenyek.  

 

E versenyek a 11-12-(13). évfolyam részére kiírt versenyek.  
 

Pl.: Országos Szilárd Leó Fizikaverseny I. kategória (11-12. évf.), Nemzetközi Magyar 

Matematika verseny 11.-12. évf. 

 

Pontértékek: 

1-10. hely: 55-54-53-….-47-46 pont 

Országos döntőbe jutás: 30 pont 

II. fordulóba jutott (háromfordulós versenynél): 10 pont 

 

I/3. csoport: Egyéb (közlönyben) meghirdetett, minisztérium által támogatott (anyagi, 

szakmai támogatás) versenyek, egyéb országos tanulmányi, művészeti versenyek 

 

E csoport versenyei elismert, sok középiskolás diákot mozgató versenyek. 

 

E csoportba olyan, az előző csoportokba nem sorolható, évről évre megrendezett vagy az adott 

évben meghirdetett (eseti) országos tanulmányi és művészeti versenyek tartoznak, amelyek 

felmenő rendszerű versenyfordulókat követően országos döntővel zárulnak.  
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Pl.:  

- Arany Dániel Matematika Verseny (9-10. évf.), Irinyi János kémiaverseny, Mikola Sándor 

Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny (9-10. évf.), Implom József 

helyesírási verseny, Lotz János szövegértési és helyesírási verseny, KÖMAL pontverseny 

Bolyai Matematika Csapatverseny (9-12. évf.), Országos Szilárd Leó fizikaverseny II. 

kategória (9-10. évf.), Országos angol nyelvi verseny 9 és 10. osztályos tanulók számára 

(Barcs), Keszthelyi Helikoni Ünnepségek, 

- Simonyi Károly Elektrotechnika verseny, Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny, 

Szegedi Innovatív Informatika Verseny, Csernyánszki Imre Országos Középiskolai 

Pneumatika Verseny,  

- Országos CNC programozás és gépkezelés szakmai verseny, Országos Edge CAM verseny, 

Országos SOLID Edge verseny, Strompfeld Aurél napi meghívásos Gépi forgácsoló 

verseny,  

- Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Neumann 

János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny, WorldSkills válogató verseny, 

Robotprogramozó Országos Csapatverseny, Visual Thiking Labview Csapatverseny, 

Bakonyi Bitfaragó Bajnokság, Kozma László Országos Informatika Alkalmazói 

Tanulmányi Verseny, 

- Országos Protokoll Verseny, Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége 

(MAGYOSZ) versenyei, Országos Középiskolai Illemtani Csapatverseny, 

- Pénziránytű Alapítvány országos versenyei, PénzSztár Hazai és Külhoni Magyar 

Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenye, Központi Statisztikai Hivatal 

versenyei (STAT WARS – Középiskolások országos statisztikai versenye), Magyar 

Államkincstár Országos versenyei (Játék-Kincstár), Zsebpénzügyes vetélkedő, Facsarj!  (A 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának középiskolás adatelemző 

versenye), Keleti Károly Országos Levelező Verseny közgazdaságtan szekció, Tőzsdejáték 

középiskolásoknak verseny (“Kebaverseny”),  K&H Vigyázz, kész, pénz! 

- Es weihnachet schon országos egyfordulós csapatverseny 

- Löwehnzahn német nyelvű országos egyéni levelezős verseny 

- On-lion angol nyelvű országos egyéni levelezős verseny 

- Országos Nyelvi Verseny középiskolás diákoknak (ECL) angol, német nyelven 

 

Pontértékek egyéni verseny: 

1-15. hely: 40-39-38-…-26 pont 

Országos döntőbe jutás: 20 pont 

II. fordulóba jutott (háromfordulós versenynél): 10 pont 

 

Pontértékek csapatverseny: 

1-5 helyezés: 25-24-23-22-21 pont/fő 

Országos döntőbe jutás: 15 pont/fő 

II. fordulóba jutás (háromfordulós versenynél): 10 pont/fő 

 

I/4. csoport: Regionális versenyek, egyéb országos versenyek 

 

Ebbe a csoportba a legalább három megyét átfogó középiskolai tanulmányi versenyek 

tartoznak. 

Pl.: Curie környezetvédelmi Emlékverseny, HÓDítsd meg a biteket nemzetközi informatikai 

verseny, Baka István versmondó verseny, Baka István Alapítvány Kárpát-medencei esszé 

pályázat, Csorba Győző Regionális Versmondó Verseny, Frühling in Den DACH-Landen 
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országos egyfordulós csapatverseny, Medve Szabadtéri Matematika verseny (9-12. évf.), 

Semmelweis Egészségverseny. 

 

Pontértékek: 

1-5. hely: 20-19-18-17-16 pont 

6-10. helyezés: 12 pont 

 

I/5. csoport: Megyei versenyek, diákpályázatok 

 

Ebbe a csoportba a megyei középiskolai tanulmányi és művészeti versenyek tartoznak. 

Ide csak azon diákpályázatok sorolhatók, amelynek meghirdetése legalább egy megyére 

kiterjed. (Városi diákpályázatokat nem jutalmazunk.) 

Pl.: Tolna megyei matematikaverseny 9-12. évf., Tolna megyei Szilárd Leó fizikaverseny 

11-12. évf., Tolna megyei vers és prózamondó versenyek (ESZI, Vak Bottyán 

Gimnázium vers és prózamondó versenyek, stb.), Megyei angol nyelvi műfordító 

verseny (I. Béla Gimnázium), Tolnai Tarisznyások környezeti versenye, Vass Albert 

szavalóverseny, Illyés Gyula szavalóverseny. 

 

Pontértékek egyéni és csapatverseny: 

1-3. hely: 10-9-8 pont/fő 

További helyezésért nem jár pont. 
 

Megjegyzés: 

A tanulmányi versenyek között pontszámmal nem értékelhetőek: 

- csak levelező fordulóval rendelkező tanulmányi versenyek, 

- internetes tanulmányi versenyek, abban az esetben, ha nincs külön jelenlétet igénylő 

országos döntőjük. 

 

II. SPORTVERSENYEK, EGYÉB VERSENYEK 
 

II/1. csoport: Diákolimpiai versenyek 
 

A diákolimpiai versenyek háromfordulós – kieséses - rendszerben zajlanak, csak az ESZI 

színeiben elért eredmények számítanak bele a pontrendszerbe. A versenyt a Magyar 

Diákszövetség szervezi (www.mdsz.hu). 

Pl.: labdajátékok: kosárlabda, röplabda, kispályás foci, floorball, kézilabda; 

egyéb versenyek: úszás,  atlétika  csapat (őszi versenyek), atlétika egyéni (tavaszi   

versenyek), duatlon, kéttusa, mezei futás. 
 

Pontértékek egyéni versenyek:  

Országos döntőben: 1-10. hely: 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21 pont 

Országos döntőbe jutás: 15 pont 

Területi döntőben (elődöntő): 1-5. hely: 15- 14-13-12-11 pont 

Területi döntőbe (elődöntő) jutás: 5 pont 

Megyei döntőben: 1-3. hely: 5-4-3 pont 

 

Egy adott sportágban minden tanuló csak egy korcsoportban az általa elért legmagasabb 

eredményért járó pontszámot kaphatja meg. 
 

Pontértékek csapatverseny: 

Országos döntőben: 1-5. hely: 20-19-18-17-16 pont/fő 
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Országos döntőbe jutás: 10 pont/fő 

Területi döntőben (elődöntő): 1-5. hely: 9-8-7-6-5 pont/fő 

Területi döntőbe (elődöntő) jutás: 5 pont/fő 

Megyei döntőben: 1-3. hely: 5-4-3 pont/fő 

 

Egy adott sportágban minden tanuló, a csapat által elért legmagasabb eredményért 

megkapja a pontszámot.  

A diákolimpián kívüli sportversenyek nem pontozandók. 

 

II/2. csoport Egyéb versenyek 

 

Pl.: Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa (Kerékpár, segédmotoros kerékpár, 

személygépkocsi), Katasztrófavédelmi vetélkedő, Magyar Vöröskereszt 

országos elsősegélynyújtó verseny, Fair Play Cup amatőr középiskolai foci 

bajnokság, Simontornya Kézilabda Kupa 

 

Pontértékek egyéni versenyek: 

Országos döntőben: 1-5. hely: 12-11-10-9-8 pont 

 

Pontértékek csapatverseny: 

Országos döntőben: 1-5. hely: 8-7-6-5-4 pont 

 

III. NYELVVIZSGÁK 
 

B2 komplex nyelvvizsgáért: 5 pont 

C1 komplex nyelvvizsgáért: 20 pont 

 

Nyelvvizsga részeredményekért nem jár pont. 
 

Adott tanévben szerezte a diák a nyelvvizsgát (ESZI-s tanulmányai alatt), vagy az ESZI-ben érettségivel szerezte 

meg és tanulmányait a 13. évfolyamon folytatja. (tanulói jogviszonyhoz kötött) 

 

IV. A VERSENYEREDMÉNYEK ELISMERÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

A fenti pontrendszer alapján valamennyi érintett diák a versenyeredmény(ek)nek megfelelően 

megkapja a jelzett pontszámot.  

 

A pontrendszer alapján történő számítás további szabályai: 

 

1. Ha egy diák több tantárgyi versenyen is eredményesen szerepelt, az eredmények alapján 

kapott pontszámai összeadódnak. A rangsorolás alapja a szerzett pontok összértéke. 

2. Ha a diák a tanév folyamán egyetlen tantárgyból többféle versenyen vesz részt, s 

eredményesen szerepel, a rangsor kialakításánál ugyanazon tantárgyból csak a legjobb 

versenyeredménye vehető figyelembe.  

3. Sportversenyek esetén sportáganként csak egy - a legmagasabb pontszámot 

eredményező - verseny számítható be.  

4. Első B2 komplex nyelvvizsga eredményekért adható pontszámok csak a tanulmányi, 

sport- és egyéb versenyeredmények esetén számítanak bele az összpontszámba. 
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5. Második, harmadik stb. B2 komplex és már az első C1 komplex nyelvvizsga 

eredményekért adható pontszámok  tanulmányi, sport- és egyéb versenyeredmények 

nélkül is beleszámítanak az összpontszámba. 

 

 

A különböző csoportokba besorolt versenyek körét, rendszerét - az ESZI adott tanévre 

vonatkozó munkatervének megfelelően – felülvizsgálja a Fenntartó által megbízott személy. 

Az adott tanévben tervezett versenyeket az ESZI tantestülete minden tanév elején aktualizálja 

az ESZI éves munkatervében. 

 

A tanulmányi versenyen és/vagy sportversenyen elért eredmények összesítő táblázatának 

kitöltése az osztályfőnök feladata. Az összesítő táblázat a jelen szabályzat 1/C mellékletének 

függelékét képezi. 


