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Magyar versenyzők először 2012-ben a szlovéniai Ljubljanában vettek részt Nemzetközi Nyelvészeti
Diákolimpián. Ugyanez év őszén megalakult a Magyar Nyelvészeti Diákolimpiai Bizottság, melynek elnöke
Prószéky Gábor, a Pázmány Egyetem egyetemi tanára, elnökhelyettese Oszkó Beatrix (MTA NYTI) és
Szentgyörgyi Szilárd (Pannon Egyetem), titkára Szabó Tamás Péter (MTA NYTI) lett. A 2012/2013-as tanévben a
Bizottság ─ a Hiteles Ember Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma segítségével, a Nemzeti
Tehetség Program támogatásával ─ először hirdette meg országos szinten a nyelvészettel kapcsolatos logikai,
gondolkodtató feladatokból álló versenyt. A feladatokat egy egyetemi és akadémiai oktatókból, kutatókból álló,
erre a célra létrehozott hálózat tagjai állították össze. A legjobb eredményeket elérő diákokból az országos
döntőben választotta ki a Bizottság és a felkért nyelvész szakértők (Kálmán László és Komlósy András, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének kutatói) a nemzetközi megmérettetésre legalkalmasabb magyar csapatot.
A 15 és 18 év közötti magyar diákok négy internetes fordulóban (2012. novembertől 2013. májusig), illetve
egy országos döntő (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013. június 28.) keretei között mérhették össze
tudásukat. A fordulók során a versenyzőknek elsősorban szabályszerűségeket kellett felfedezniük a sokszor
nagyon távoli nyelvekből válogatott szövegekben, melyek az elméleti, számítógépes, illetve az alkalmazott
nyelvészet különböző területeit érintették. Az országos döntőben végül négy kiváló teljesítményt nyújtó diák
szerezte meg az immár tizenegyedik Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való részvétel lehetőségét, melyet
idén Manchesterben (Egyesült Királyság) rendeztek:
o Füstös Vivien, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest (12. évfolyam)
o Németh Sebestyén, Szentendrei Ferences Gimnázium (9. évfolyam)
o Szabó Attila Dániel, Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (11. évfolyam)
o Szigyártó Anna, ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Budapest (10. évfolyam)
A 2013. július 22. és 27. között zajlott nemzetközi megmérettetésen 26 ország 138 egyéni versenyzője és 35
csapata vehetett részt a világ minden tájáról – köztük a fenti összeállítású magyar csapat Vértes Judit
tanárnő (Városmajori Gimnázium) vezetésével. Az egyéni verseny során öt problémát – melyeket minden
versenyző anyanyelvére lefordítottak – hat óra alatt kellet megoldani, a négy főből álló nemzeti csapatoknak
pedig egy összetett feladatot kellett megoldaniuk mindössze négy óra alatt.
Az egyéni versenyben nyújtott teljesítményéért Szabó Attila Dániel különdíjban részesült.
A 2012/2013-as tanévben rendezett Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, illetve a magyar válogatott sikerének
támogatói és partnerei az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Technológiai és Bionikai Kara, a Városmajori Gimnázium, valamint a Nyelv és Tudomány ismeretterjesztő
hírportál (nyest.hu), a Magyarországi Fordítók Egyesülete (MFE) és a MorphoLogic Kft., valamint nem
utolsósorban a Hiteles Ember Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma voltak.
A 2013/2014-es verseny első fordulójának feladatai ingyenes regisztráció után tekinthetők meg a diákolimpia
honlapján: http://ioling.ppke.hu. Ugyanitt beszámolók, érdekességek, cikkgyűjtemény és a felkészüléshez
használható segédletek is találhatók. A szervezők várják kérdéseiket, észrevételeiket és a 2014-es pekingi
diákolimpiára való kiutaztatás támogatásával kapcsolatos javaslataikat az ioling.hu@gmail.com címen.
A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett
NTP-ILO-M-MPA-12 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

