IV. Kárpát-medencei korrektorverseny a sajtónyelvi helyesírásért
Versenyszabályzat

A médiafelületek (hagyományos és online sajtó) helyesírása minta a közönség számára. A
helyesírás pedig a művelt magyar köznyelvet, a legszélesebb rétegek számára a könnyű
megértést szolgálja. Éppen ezért a sajtó helyesírási kultúrájának emeléséért korrektorversenyt
hirdetünk, amelyen összemérhetik tudásukat a korrektorként elhelyezkedni kívánó egyének és
az egyes médiumoknál már korrektorként tevékenykedők.
1. A korrektorversenyt a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, a Magyar Nyelvstratégiai
Kutatócsoport és az Interkulturális Kutatások Kft. szervezi.
2. A versenyre bármilyen életkori vagy szakmai megkötöttség nélkül lehet egyénileg
jelentkezni. Vállalatok, szervezetek (kiadó, szerkesztőség, egyesület, alapítvány, cég, lap stb.)
is indíthatnak versenyzőket (a versenyzők saját nevükön szerepelnek, de feltüntethető az őket
delegáló intézmény).
3. A verseny két részből áll: egy helyesírási feladatsor kitöltése (15 perc, segédanyag nem
használható) és egy szövegjavítás, korrektúrafeladat (30 perc, bármilyen segédanyag
használható). A korrektúrafeladatban csak a helyesírási hibák javítását kérjük, a
nyelvhelyességi-stilisztikai kérdések nem képezik a verseny részét.
4. Az adott év három, szakmailag legjobb korrektora megkapja „Az év korrektora 2022” címet,
amelyet egy igazolással a birtokában használhat. Ehhez egy védjegylogót is átadunk, amely a
lap nyelvi minőségi színvonalát garantálja. A három díjazott értékes nyereményben részesül,
az első tíz helyezett könyvjutalmat kap. Ugyanaz a versenyző legföljebb három alkalommal
nyerheti el „Az év korrektora” címet (de továbbra is jelentkezhet, teljesítményét elbíráljuk,
viszont a címben és jutalomban már nem részesülhet).
5. A verseny feladatsorának és javításának minden kérdésében A magyar helyesírás szabályai
12. kiadása a mérvadó.
6. Az online versenyt Microsoft Teams felületen bonyolítjuk le. A verseny alatt a
számítógépe/laptopja működőképességéért, illetve a megfelelő internetkapcsolatért mindenki
maga felel.
7. A feladatsor és a korrektúrafeladat értékelését a szakmai zsűri végzi.
8. Az eredményhirdetés után a regisztrált résztvevőknek e-mailben kiküldjük a helyes szöveget
és a helyesírási feladatsor megoldását.
9. A verseny anyagait az adatkezelési előírások szerint őrizzük. A verseny első három
helyezettjének nevét, munkahelyét és eredményét közöljük, a többi versenyző adatait
titkosítjuk.

10. A verseny részvételi díját az aktuális felhívás tartalmazza.
Budapest, 2022. július 27.
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda

