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I. A verseny küldetése 

Az alapítók egy olyan versenysorozat hagyományának megteremtését tűzték ki célul, ahol 

a résztvevők hozzáértő mentorok segítségével támogatást és segítséget kapva tudnak 

felkészülni egy előadásra. Az egyetemi hallgatók részére kiírt „Prezilimpia” verseny 

mintájára meghirdetésre került a „Prezilimpia Junior”, amelynek célcsoportja a 

középiskolás diákok. A szervezők a verseny megvalósításával az alábbi célokat tűzték ki: 

 

A középiskolai diákok tekintetében: 

 A figyelem ráirányítása a prezentációs készségre, mint az életútjuk során fontos 

készségre. 

 Felkészítés az egyetemi és majdan a munkaerőpiaci elvárásokra. 

 Megmérettetés és visszacsatolás lehetősége. 

 Idegen nyelv aktív használatának lehetősége. 

 

A versenybe bevont középiskolák tekintetében: 

 A tanórán kívüli fejlődési lehetőségek színesítése. 

 Egy újfajta megmérettetés lehetősége más tanulmányi versenyek mellett. 

 A középiskolák és egyetemek közötti kommunikáció javítása. 

 A prezentációs készség mint a munkáltatók által elvárt készség nagyobb súllyal 

történő megjelenítése a középiskolai oktatásban. 

 

II. Bevezetés 

1. A versenyszabályzat a 2022-ben megrendezendő „Prezilimpia Junior” versenyek 

(iskolai fordulók, döntő) szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos valamennyi 

szabályt és előírást tartalmazza. A szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy 

jelen versenyszabályzatban nem tisztázott kérdések esetén eseti döntéseket hozzanak. 

 

2. Jelen versenyszabályzat, illetve annak esetleges módosítása a versenysorozat teljes ideje 

alatt elérhető a www.prezilimpia.hu internetes oldalon. 

 

III. A verseny célja 

A versenyzők felkészültségének felmérése és a prezentációs készség fontosságának 

népszerűsítése mellett megtalálni a döntőbe jutó diákok közül korcsoportonként a 

legjobb előadó képességgel rendelkezőket. 

http://www.prezilimpia.hu/
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IV. Verseny szervezője 

A versenyt a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az SZTE Junior 

Akadémia és a Toastmasters International szegedi szervezete, az „Ez A Beszéd” 

Retorika Klub szervezi. 

A verseny felelős szervezője a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi 

Karának Dékánja. 

A szervezési feladatokat az SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete látja el. 

 

V. Résztvevők 

1. A versenyen részt vehet bármely, a versenyre meghívást kapott középiskola diákja. A 

verseny értékelése két korcsoportban történik: 9-10. és 11-12. évfolyam. 

 

2. Egy intézményből a versenyre több diák is jelentkezhet, jelentkezési korlát nincs. 

Minden középiskolából a házi versenyen indult azonos korcsoportú versenyzőkből 10 

indulóból egy fő juthat tovább a döntőbe. A továbbjutó(k) személyéről a középiskolai 

forduló zsűrije dönt, amely döntés meghozatalában segítséget nyújtanak a kiadott 

értékelési szempontok (1. sz. melléklet), de annak használata nem kötelező. 

 

VI. Verseny nyelve 

1. A versenyen magyar vagy angol nyelven lehet indulni, de a helyezések összesítve 

és nem nyelvenként kerülnek meghatározásra. 

 

2. Amennyiben a versenyen angol nyelven is indulnak, a zsűriben biztosítani kell az 

angol nyelvtudással rendelkező tag vagy tagok részvételét. 

 

VII. Versenyek lebonyolítása 

1. A verseny két fordulóból áll. Az iskolai fordulók lebonyolításáért az meghívást elfogadó 

középiskolák (továbbiakban: középiskolák), míg a döntő lebonyolításáért a Prezilimpia 

szervezők a felelősek. 

 

2. Minden középiskolában 2022. november 15-ig kell megtartani az iskolai fordulókat, 

ahonnan az V.2. pont szerint jutnak a versenyzők tovább a döntőbe.  

 

3. A döntő 2022. november 30-án kerül megrendezésre, Szegeden. A döntőbe jutott 

versenyzők részére a szervezők személyes mentort biztosítanak, aki segíti a 

felkészülésüket. 
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4. A házi versenyeken a korcsoportok versenyezhetnek együtt és egyszerre, de az 

eredményeket korcsoportonként (9.-10. évfolyam és 11.-12. évfolyam) kell kihirdetni. 

 

VIII. A prezentációs verseny 

 

a) A verseny során a diákok egy előre megadott témában készítik el prezentációjukat. 

A döntőbe jutó diákok az iskolai fordulóban bemutatott prezentációjukat adják elő, 

amin a mentor tanácsai, vagy saját ötletek alapján módosítások, változtatások 

megengedettek, de a cím és az elődás fő mondanivalója nem változhat. A 

prezentációs verseny témája 2022-ben az „Energia – Piac – Gazdálkodás”, de 

azon belül nincs tartalmai és formai megkötés. A téma megközelíthető akár: 

 

 gazdasági, 

 társadalmi, 

 környezetvédelmi 

 műszaki, 

 pénzügyi, 

 politikai, 

 jogi, 

 üzleti, 

 marketing, stb. oldalról. 

 

b) Az előadások minimum 6, maximum 8 percesek lehetnek, az időmérésről a zsűri 

gondoskodik. A minimális időkeret el nem érése és a maximális időkeret jelentős 

(több, mint 1 perces) túllépése esetén a versenyző automatikusan kizárásra kerül, és 

előadása nem értékelhető. 

 

c) A verseny értékelésének részletes szempontrendszerét a versenyszabályzat 1. számú  

melléklete tartalmazza, amelynek használata ajánlott, de nem kötelező. Az értékelés 

főbb szempontjai: 

 

 beszéd felépítése, 

 stílus, 

 forma, 

 előadásmód, 

 hangerő, 

 hangszín, 

 tartalom, 

 testbeszéd, 

 nyelvhasználat. 
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d) A prezentációs versenyen nem kötelező prezentációs szoftvert használni, de 

amennyiben ilyenre kerül sor, az csak Prezi vagy MS PowerPoint lehet. Ezen kívül 

bármilyen más eszköz vagy tárgy szabadon használható, amely egészségre vagy 

testi épségre nem ártalmas, illetve nem alkalmas arra, hogy az előadó teremben, 

berendezési tárgyakban kárt vagy a jelenlévőknek sérülést okozzon vagy félelmet 

keltsen. 

 

IX. Szakmai zsűri 

Az iskolai fordulón a versenyt bonyolító intézmény gondoskodik a legalább 3 fős, de 

páratlan számú tagbó álló zsűriről, míg az országos döntőben minimum 5 fős, de 

páratlan számú szakmai zsűri dönt a helyezésekről. A szervezők az iskolai fordulók 

lebonylításához a zsűribe 1 főt delegálnak. A döntő zsűrijéről a szervező gondoskodik. 

A zsűri tagjai mind az iskolai fordulóban, mind a döntőben a végeredményről egymás 

között, egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

 

X. A verseny díjazása 

1. A regionális fordulók díjairól az azt lebonyolító középiskolák gondoskodnak. 

A verseny szervezői a tárgynyeremények finanszírozását megállapodás alapján részben 

vagy egészben finanszírozzák. 

2. A döntő díjazásáról a szervezők gondoskodnak. A díjazás módját és mértékét a döntő 

megkezdése előtt közzé kell tenni.  

 

XI. Személyes adtok védelme 

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a személyes adatok védelmére, a vonatkozó hatályos 

jogszabályok és belső szabályzatok betartására. Versenysorozat folyamán és azt követően is a 

személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásával, az adatvédelmi tájékoztatóban 

megadott módon és ideig történik. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható. A verseny 

győztese, helyezettjei, különdíjasai a versenyre való jelentkezéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a verseny népszerűsítése céljából felvételek készüljenek. A verseny adatvédelmi tájékoztatója 

a https://www.prezilimpia.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon érhető el. 

 

XII. Jelentkezés módja és határideje 

1. Versenyre jelentkezni az iskolai fordulót lebonyolító intézménynél lehet, ahonnan a 

döntőbe jutott diák nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám) kell a 

versenyt követő munkanapon továbbítani a szervezők felé. 

 

https://www.prezilimpia.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/
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2. Az iskolai forduló időpontját és az ahhoz kapcsolódó jelentkezési határidőt és a 

jelentkezés módját az iskolai forduló szervezői határozzák meg. 

 

3. A döntőbe jutott diákokkal a szervezők felveszik a kapcsolatot és segítenek találkozni 

személyesen vagy elektronikus formában a mentorukkal, akik segítik a felkészülést. 

 

 

Szeged, 2022. október 17.  
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1. számú melléklet 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

JAVASOLT PONTÉRTÉK VERSENYZŐK NEVE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ta
rt
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m
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5
0
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o

n
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Beszéd felépítése 
(struktúra, felépítés) 

20 14-19 9-13 0-8 
                    

Hatásosság (beszéd 
céljának elérése, 

érdeklődés, fogadtatás) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Beszéd érték (ötletek, 
logika, saját 
gondolatok) 

10 7-9 4-6 0-3 

                    

Vizuális megjelenés 
(prezentáció design, 

eszközhasználat) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Ü
ze

n
et

 k
ö

zv
e

tí
té

s 
(3

0
 p

o
n

t)
 

Színpadi megjelenés 
(testbeszéd, 

térérzékelés, térkezelés) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Hang (hangszín, 
hangerő) 

10 7-9 4-6 0-3 
                    

Stílus (közvetlenség, 
magabiztosság, 

lelkesedés) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Il
lő

sé
g 

és
 n

ye
lv

h
as

zn
ál

at
 (

2
0

 p
o

n
t)

 

Alkalmasság (a beszéd 
illeszkedése a céljához 

és a közönséghez) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Helyesség (nyelvtan, 
kiejtés, szóhasználat) 

10 7-9 4-6 0-3 

                    

ÖSSZESEN (maximum 100 pont):                     

 


