
 

 

 

 

V. MCC FIT Kaland Tehetségverseny 

 
A verseny szabályzata 

 
A verseny szervezője 

 
Az MCC FIT Kaland Tehetségverseny szervezője a Mathias Corvinus Collegiumot 

fenntartó Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: Szervező). 

 
Az V. FIT Kaland Tehetségverseny a Fiatal Tehetség Program (MCC FIT Program) 

keretein belül valósul meg. Az MCC FIT Program a Mathias Corvinus Collegium 

általános iskola felső tagozatos diákjai számára biztosít tehetséggondozó képzést. 

 

A verseny célja 

 
A verseny célja egy olyan komplex, több tudományterületet felölelő tanulmányi 

csapatverseny megvalósítása, amely rendhagyó módon a teljes Kárpát-

medencei negyedikes általános iskolás korosztályt szólítja meg. 

 
A verseny menete 

 
A versenyben való részvétel nevezéshez kötött. Nevezni 3+1 fős csapatban 

lehetséges, kizárólag a következő összetétellel: 3 fő negyedik osztályos diák és 

egy felnőtt csapatkoordinátor, aki egyaránt lehet pedagógus vagy szülő. Egy 

koordinátor több csapattal is nevezhet.  

 

Kiegészítés: Az eltérő kárpátaljai iskolarendszer miatt kérjük, legyenek figyelemmel: a 

Magyarországon 4. osztályosnak megfelelő évfolyamok Kárpátalja esetében már 5. osztályt 

jelentenek, ezért kérjük, kárpátaljai csapat jelentkezésekor 5. osztályos csapatokat regisztráljanak. 

 
  



 

 

Nevezési időszak 

2022. november 02. – 2023. január 15. 23:59 között 

 

Nevezni a fit.mcc.hu/fitkaland oldalon van lehetőség, az űrlap kitöltésével Nevezési 

díj nincs. 

 
A nevezés érvényességének feltételei: 

 
- a nevezés csapatonként szükséges, nem egyénenként; 

- a csapattagok kizárólag negyedik osztályosok (határon túli jelentkezők 

esetében a Magyarországon és Romániában negyedik osztályosnak 

megfelelő évfolyam - Kárpátalja 5.évf.) lehetnek; 

- a csapattagoknak nem szükséges azonos oktatási intézményhez tartozniuk; 

- a csapatkoordinátor 18. életévét betöltött személy lehet; 

- a jelentkezési űrlapon kért adatok megadása kötelező; 

- a hozzájáruló nyilatkozat kitöltött és szkennelt példányát a 

fitkaland@mcc.hu e-mail címre szükséges elküldeni; 

- a jelentkezés kizárólag a fit.mcc.hu/fitkaland oldalon keresztül lehetséges.  

 
Nevezés elutasításának feltételei: 

 
- Minden az „érvényesítés feltételei”-től eltérő tényező a versenybe való 

jelentkezés elutasítását vonja maga után. 

 
A jelentkezést követően visszaigazoló e-mail érkezik a regisztrációkor megadott e-

mail címre. Amennyiben 24 órán belül nem történik meg az értesítés, akkor 

javasolt egy írásbeli megerősítést kérni a fitkaland@mcc.hu e-mail címen. 

 

A verseny két fordulóból áll. Az első fordulóban a csapatoknak egy projektfeladatot 

szükséges kidolgozniuk. A részletes feladatkiírás online, a Szervező saját 

elektronikus rendszerében érhető el, melyhez a nevezést követően tudnak 

hozzáférni a csapatok (legkorábban november 14-től).  
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Projektfeladat 

A FIT Kaland projektfeladata az MCC FIT Program elektronikus rendszerében kerül 

rögzítésre (E-FIT). 

 

A verseny témája: Űrutazás, amely a négy részfeladat irányvonalát is 

meghatározza. 

1. Rejtélyes építészet – űrbáziskészítés; 

2. Jövőkutatás, űrfizika – rakétakészítés; 

3. Színház világa – jelmezkészítés; 

4. Filmkészítés rejtelmei – videókészítés. 

 

A projekfeladatot a feladatkiírásnak megfelelően kidolgozva, EGY dokumentumban 

összefoglalva (egy fájlban, az elektronikus rendszerben megadott útmutatás 

szerint) szükséges feltölteni a verseny online rendszerébe. 

Csak teljes projektmunkákat tudunk értékelni a versenyben. Teljes 

projektmunkának kizárólag a mind a négy részterületet magába foglaló és az 

összefoglaló dokumentációval ellátott pályázatok minősülnek. 

 
Egy csapat egy projektmunkával indulhat a versenyen. Több feladat leadása 

esetén a zsűri a korábban leadott pályamunkát fogja értékelni. 

 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a hiányosan dokumentált vagy késve 

elküldött feladatokat készítő csapatokat a versenyből kizárja. 

 
Hiányosan dokumentált munkának minősül a pályamunka dokumentációjából a kötelező 

elemek teljes/részleges hiánya. 

 
A pályamunka dokumentációjának részei: 

 
Kötelező: 

a) írásos dokumentáció: csapat rövid bemutatkozása, projektfeladat 

kivitelezésének részletes terve, megvalósítás részletes leírása, összefoglalás 

(tapasztalatok, észrevételek, élmények); terjedelem – min. 2 - max. 4 A/4-es 

oldal; 

b) fotódokumentáció: tervezés és kivitelezés pillanatképei.



 

 

Az egyes fordulók kezdő- és záró dátumai, a verseny 
felépítése: 

 
Online forduló: 2022.11.14.– 2023.01.23. 23:59. 

Az online forduló a feladatok kidolgozásának és beadásának ideje. A fenti 

időszakban a csapatok önállóan teljesítik a kiírt projektmunkát. A megvalósítást a 

feladatkiírásban foglaltak szerint dokumentálják. 

 

A pályamunka dokumentációjának benyújtása: 

A rendszerbe feltölthető fájlok mérete legfeljebb 5MB lehet. A projektfeladat 

terjedelme és jellege alapján ezt meghaladja a leadandó projektmunka 

fájlmérete, így a részletes bemutatáshoz a csapatoknak szükséges létrehozniuk 

egy Google Drive mappát, melynek linkjét fel kell tüntetni a feltölteni szánt 

dokumentumban. A beadott pályamunka abban az esetben értékelhető, 

amennyiben a megosztott Google Drive mappában szereplő dokumentumok a link 

megnyitásával elérhetők.  

 

A pályamunkát az értékelés során az adott részterülethez tartozó oktató pontozza 

részfeladat-specifikus, és a pályamunka egészét értékelő szempontok mentén. 

 

A pályaművek benyújtását követően legkésőbb 2023.02.17. 23:59-ig a csapat e-mailben 

kap értesítést a verseny szervezőitől: 

- az online fordulóban benyújtott pályamunka részletes értékelésével; 

- a verseny döntőjébe való továbbjutást illetően. 

 

  



 

 

Döntő: 2023. március 3., Mathias Corvinus Collegium (1113 Budapest, Tas 

vezér u. 3-7.) 

 
Az online fordulóban elért eredmények alapján a legjobb 10 csapat kerül be a 

verseny döntőjébe. A döntő személyes jelenlétet igénylő esemény. 

 
A verseny döntőjében két feladat vár a résztvevő csapatokra, illetve előzetesen 

ezek előkészítése. 

 

Előkészítés, tervezés: 

- a pályamunka tárgyának továbbgondolása, kiterjesztése; egy ötlet kiragadása 

az oktatótól korábban kapott visszajelzésből – az 1. fordulóban kapott oktatói 

visszajelzés része az adott csapat projektfeladatának továbbfejlesztési 

lehetőségeire való javaslattétel- a versenyzők életkorára tekintettel a hangsúly a 

kreativitáson és nem a tudományos-technológiai összetettségen, bonyolultságon 

van. 

- Az elkészült rakéta és űrbázis előkészítése és bemutatására egy interaktív 

kiállítás keretében, ahol az érdeklődők megszemlélhetik a produktumokat és 

érdeklődhetnek közvetlenül a csapattól. Az elkészült jelmezek előkészítése, a 

kiselőadás elkészítése, felkészülés.  

 
Személyesen a döntő napján: 
 

- kiselőadás: a hajónapló záró bejegyzésének megjelenítése a színpadon - 

kiselőadás és vizuális háttéranyag, illusztráció a feladat kidolgozásának 

részleteiről (pl. MS Power Point prezentáció). 

- installáció, stand: 90 perces, interaktív kiállítás keretében a 

projektmunka bemutatása. 

 
A döntőben minden csapat egyenlő esélyekkel indul, nem vesszük figyelembe a hozott, 

korábban elért pontszámokat. A döntőben a szakmai zsűri működik közre a helyezések 

elbírálásában. 

 

  



 

 

Az értékelés során: 

 

- 60%-os súllyal számítódik a kiállított stand, installáció; 

- 40%-os súllyal számítódik a kiselőadás. 

 

 
Minden döntőben résztvevő csapatot értékes díjakkal jutalmazunk. 

 

A döntőben I. helyezést elért csapat a tárgyi nyereményen túl felvételt 

nyer az MCC Fiatal Tehetség Program 2023. szeptemberében induló 5.-es 

évfolyamába. 

Utazás a döntő helyszínére 

A döntőre történő utazást és szállást a csapat saját hatáskörben intézi – 

a szervező nem tudja megtéríteni annak költségét, illetve szervezését 

sem tudja vállalni. 

A regisztrációkor feltöltött hozzájáruló nyilatkozatok eredeti, aláírt példányait a 

döntő alkalmával a szervezők részére átadni szükséges. 

 

 
Nyeremények, díjazás 

 
A döntőbe jutó csapatok díjazására az esemény ideje alatt, az eredményhirdetést 

követően kerül sor. 

 
A nyeremények átvételének igazolására adományozási megállapodást kötünk a 

helyszínen a díjazott csapat tagjainak törvényes képviselőivel vagy az őket kísérő 

csapatkoordinátorral.



 

 

Jogi vonatkozások 

 
A versenyszabályzat és a kapcsolódó adatkezelési tájékoztató a 

fit.mcc.hu/fitkaland weboldalon érhető el. 

 
A versenyre történő nevezéssel a nevező csapatkoordinátor elfogadja a jelen 

szabályzatot és vállalja, hogy azt, valamint az adatkezelési tájékoztatót a 

csapattagok szülei/törvényes képviselői rendelkezésére bocsátja. 

 
A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a verseny döntője során kép- és/vagy 

videó-felvételek készülnek a résztvevőkről, a verseny dokumentálása, a Szervező 

és a Mathias Corvinus Collegium, illetve a Mathias Corvinus Collegium Egyesület 

tevékenysége, illetve a verseny megismertetése, népszerűsítése, ennek érdekében 

a Szervező írott és online anyagaiban történő felhasználás céljából. 

 
A versennyel kapcsolatos és a honlapon található minden képi és írott anyag a 

versenyt szervező Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szellemi tulajdona. Azok 

felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a Szervező írásbeli 

hozzájárulásával lehetséges. 

 
A nevezéshez szükséges adatok megadásával és a nevező csapat tagjai (kiskorúak 

esetében törvényes képviselőik) elfogadják jelen szabályzatot. 

 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyszabályzatot – a résztvevők 

értesítése mellett - módosítsa, illetve a verseny megrendezésétől elálljon. 

 
Információ, segítségkérés 

Webcím: fit.mcc.hu/fitkaland 

E-mail: fitkaland@mcc.hu 

Szervező: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány 

A Szervező részéről a szervezésért felelős személy: Fehérpataky Balázs, 

igazgató, MCC FIT Program 

Versenykoordinátor: Szegedi Adrianna, régióvezető, MCC FIT Program 

Telefon: +36307184956 

Postázási cím: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, 1518 Budapest, Pf. 155. 

 
 

Kelt., Bp. 2023. január 03. 
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