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Angol Kézírás Verseny

Részvételi feltételek:

A résztvevő a BGSZC valamelyik iskolájának diákja kell legyen.

Díjak:

Az első 3 helyezettet díjazzák

1. helyezett - 20 000 Ft értékű ajándékcsomag

2. helyezett - 15 000 Ft értékű ajándékcsomag

3. helyezett - 10 000 Ft értékű ajándékcsomag

2022 Támogatók:

Pennonia - kézműves töltőtolltinták

Menetrend:

A verseny két fordulóból áll.

Az első fordulóban a pályaműveket összegyűjtjük és névtelenül a bírálóbizottság elé terjesztjük, akik 
kiválasztják a legjobb tíz pályaművet.

A legjobb tíz versenyzőt meghívjuk a BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnáziumban személyesen 
tartott második fordulóba, amennyiben a COVID19 korlátozások ezt lehetővé teszik és biztonságos. 

Ha COVID19 korlátozások lesznek érvényben, akkor a második fordulóra is online kerül sor.

A második fordulóban két szöveggel találkoznak a versenyzők. Az egyiket le kell másolni, a másikat 
diktálás után kell leírni. 

A pályaműveket a bírálóbizottság elé terjesztjük ugyancsak névtelenül, és a verseny után közvetlenül 
hirdetjük ki a győzteseket.



Időpontok és határidők:

Február 13. - Az első fordulóban való nevezés határideje.

Február 21. - A résztvevők értesítést kapnak az eredményekről.

Április 26. - Második forduló, 14.00 órai kezdettel.

A résztvevők a következő kézírási stílusokban írhatnak:

Funkcionális kézírás - amely gyors olvashatóságra és gördülékenységre törekszik, NEM törekedve a 
művészi hatásra. Mind a folyóírás, mind a nyomtatott írás megengedett.

NEM ENGEDÉLYEZETT A művészi kézírás - mint például a Spencer-féle kézírás vagy más kalligrafikus 
stílus.

Milyen papírt és íróeszközt kell használni?

Papír: A4-es méretű, fehér, krémszínű vagy világosszürke, vonalazott vagy vonalazatlan papír 
megengedett. A vonalazatlan papírok esetében megengedett az segélylap használata.

Íróeszközök: Golyóstoll, töltőtoll, filctoll. A pályázat során végig ugyanazt az íróeszközt kell használni. 
Csak fekete vagy kék (nem türkizkék) tinta használható.

Az írott idézetnek el kell férnie EGY papírlap elülső oldalán, az idézet minden oldalán legalább 1 cm-es
margóval.

Beküldés:

A pályázatokat 600 DPI vagy nagyobb felbontásban, színesben, JPEG formátumban kell beszkennelni 
majd az alábbi hivatkozáson feltölteni:

https://forms.office.com/r/avbvg21RjR

Kiválasztás szempontjai:

Olvashatóság: mennyire könnyen olvasható a kézírás.
Gördülékenység: az írás egyenletessége, eleganciája.
Kompetencia:
- az elrendezés megválasztása
- a betűk, szavak és sorok közötti távolság
- a betűméret és a betűformák következetessége
- az idézetek pontossága
- a rendezettség és az általános megjelenés
- helyesírás



Az első forduló szövege:

A Member of the European Parliament, working in one of the parliamentary committees, draws up a 
report on a proposal for a ‘legislative text’ presented by the European Commission, the only 
institution empowered to initiate legislation. The parliamentary committee votes on this report and, 
possibly, amends it. When the text has been revised and adopted in plenary, Parliament has adopted 
its position. This process is repeated one or more times, depending on the type of procedure and 
whether or not agreement is reached with the Council.

In the adoption of legislative acts, a distinction is made between the ordinary legislative procedure 
(codecision), which puts Parliament on an equal footing with the Council, and the special legislative 
procedures, which apply only in specific cases where Parliament has only a consultative role.

On certain questions (e.g. taxation) the European Parliament gives only an advisory opinion (the 
‘consultation procedure’). In some cases the Treaty provides that consultation is obligatory, being 
required by the legal base, and the proposal cannot acquire the force of law unless Parliament has 
delivered an opinion. In this case the Council is not empowered to take a decision alone.

Forrás (nem másolandó):

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers


