
 

 

HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐ 2022/2023 

RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYZAT 

  

1. A VERSENY SZERVEZŐI, LEBONYOLÍTÓI, KIZÁRÓ OKOK  

A verseny szervezői feladatait a Nemzetpolitikai Államtitkárság iránymutatásával a BGA Zrt. 

által felkért Szakmai Bizottság látja el.  

A versenyzők munkáját a középdöntő(k)ben és az országos döntőben a Határtalanul zsűrije 

értékeli.  

A zsűri tagja nem lehet valamely versenyzővel, vagy felkészítővel közeli kapcsolatban álló 

hozzátartozói, illetve tanár-diák viszonyban lévő személy.  

Résztvevő nem lehet a verseny szervezőivel közeli hozzátartozói viszonyban lévő személy.  

A versenyben való részvétel ingyenes, a döntő során esetlegesen felmerülő utazási 

költségeket, a szállásdíjakat és a pedagógusok napidíjait a szervezők által megbízott 

lebonyolító megtéríti. 

2. A VERSENY RÉSZTVEVŐI  

A vetélkedő valamennyi fordulójában külhoni és anyaországi középiskolai osztályok 

versenyezhetnek egymással. A verseny résztvevői azok a külhoni és anyaországi középiskolai 

osztályok lehetnek, amelyek 2022. december 13. és 2023. március 31. között, a 

https://hatartalanul.net/ oldalon található Határtalanul középiskolai vetélkedő 2022/2023 

első fordulójában (alapszakasz) regisztrálnak, és a tesztet kitöltik. Az osztály képviseletében 

elég, ha 1 fő kitölti a tesztet. A teszt kitöltése során osztálynevet, csapatnevet, emailcímet és 

a település, valamint az iskola nevét kell megadni. A verseny szervezői az osztályokat az 

eredmények értékelésekor régiókba (pl. Felvidék, Erdély stb.) csoportosítják. 

3. A VERSENY FORDULÓI 

3.1. ELSŐ FORDULÓ: ALAPSZAKASZ 

Az alapszakaszban az osztályoknak a 2022. december  13. - 2023. március 31. közötti 

időszakban egy algoritmus által az adott pillanatban véletlenszerűen megjelenő, korábban 

összeállított, nagy tudásanyagot tartalmazó, sok témakört felölelő kérdéssorból válogatott, 

legalább 20 kvízkérdést tartalmazó tesztet kell kitölteniük.  

https://hatartalanul.net/


A tesztet az osztályok a virtuális forduló időtartama alatt bármennyiszer kitölthetik. Minden 

egyes teszt a random összeállítás miatt más-más kérdésekből áll.  

A tesztek kitöltésére maximum 20 perc áll rendelkezésre, ugyanakkor fontos az idősorrend, 

tehát minél gyorsabban kell kitölteni a teszteket. A beküldött munkákat automata rendszer 

értékeli.  

Az értékelés szempontjai: a helyes válaszok száma, és a teszt kitöltésére fordított idő. Azonos 

számú helyes választ tartalmazó tesztek között a sorrendet az dönti el, melyik teszt 

kitöltésére fordítottak kevesebb időt. 

Ha egy osztály több tesztet is kitölt, az online forduló értékelésébe az osztály 

legeredményesebb tesztje kerül be. 

Az osztályok legjobb eredményei régiók szerint kerülnek értékelésre. 

A vetélkedő további fordulóinak alakulásáról és az ütemezésről a szervezők elektronikus 

úton, a jelentkezés során megadott e-mail címen értesítik az online forduló után továbbjutó 

osztályokat.  

3.2. MÁSODIK FORDULÓ: KÖZÉPDÖNTŐ 

2023. április 15. és május 30. között folytatják a versenyt az alapszakaszból továbbjutott 

osztályok a 2. fordulóban, azaz a középdöntőben virtuális versenyen. 

A vetélkedő 2. és 3. fordulójának alakulásáról és az ütemezésről a szervezők elektronikus 

úton, a jelentkezés során megadott e-mail címen értesítik a továbbjutó osztályokat.  

 

3.3 VIGASZÁG 

Az alapszakaszt követően a szervezők vigaszágat indíthatnak a nagydöntőben esetlegesen 
fennmaradt helyek betöltésére, erről a program honlapján, a hatartalanul.net oldalon adnak 
tájékoztatást a szervezők. 

3.4. HARMADIK FORDULÓ: NAGYDÖNTŐ 

A nagydöntőben a középdöntőből jutnak be a csapatok, a régiók legjobbjai, akik játékos 

vetélkedőben mérik össze tudásukat, erre előzetesen lehet készülni. A döntőbe jutott 

osztályokat a szervezők előzetesen értesítik. A döntőbe jutott csapatoknak előzetes, kreatív 

feladatokkal kell készülniük, ezeket a szervezők a döntő időpontja előtt legalább 1 héttel 

megküldik.  

4.  A RÉSZTVEVŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

A résztvevők joga, hogy a verseny valamennyi fordulójában betekintést nyerhessenek 

teljesítményük értékelésébe.  

Az egyes fordulók továbbjutóit legkésőbb a forduló lezárását követő 10 munkanapon belül 

megjelenítjük a hatartalanul.net honlapon. 



A személyes megjelenést igénylő fordulókon kép-, és hangfelvétel készülhet, amelyen a 

vetélkedő résztvevői is feltűnhetnek. A szervezők a felvételeket a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő népszerűsítése céljából nyomtatott és internetes sajtótermékekben, valamint 

internetes oldalakon nyilvánosságra hozhatják. Ehhez, illetve adataik szervezők általi 

kezeléséhez az osztályok tagjai egyenként – a 18 év alatti résztvevő esetében a törvényes 

képviselő (szülő) – a jelentkezési lap megfelelő részének elfogadásával járulnak hozzá.  

A résztvevők a verseny során kötelesek a zsűri, valamint a szervezők utasításait követni, és a 

feladatok megoldására megszabott határidőket betartani.  

5. DÍJAZÁS 

A nagydöntőben győztes csapat 1 millió forint osztálypénzt kap, míg a nagydöntőbe jutott 

osztályok felkészítő tanárai 100 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Ezen kívül 1000 egyéb 

nyereményt is kiosztanak a szervezők a csapatok között. 

 

Budapest, 2022. december 13. 


