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NEMZETKÖZI FILOZÓFIAI OLIMPIA - IPO 2016  - Válogatóverseny 

 

A Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium informatikai termében 

2016. április 1-jén megrendezett IPO Válogatóversenyen az alábbi eredmények születtek. 

 

1. Für Viola  (Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium, Budapest) 

2. Horváth Ábrahám (Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Pannonhalma) 

__________________________________________________ 

3. Schultz Nóra (ELTE Radnóti Miklós Gimnázium, Budapest ) 

4. Dina Tamás (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest) 

5. Müller Henriette Annemária (Batthyányi Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós)  

6. Kovács Marcell Dorián  (Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium, 

Budapest) 

Elismerést érdemel a többi résztvevő  diák is (ábécé sorrendben): 

Bakay Barnabás (Illyés Gyula Gimnázium, Budaörs) 

Bencsik Eszter (Eötvös József Gimnázium, Budapest) 

Keliger Dániel (Szakképzési Centrum, Cegléd) 

Nuszer Dominik (Xantus János Kéttannyelvű Gimnázium, Budapest) 

Rogers Mark Francis (Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium, Budapest) 

Zimonyi Luca (Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium, Budapest) 

 

 
A versenyen a diákoknak a válogatóversenyen négy óra alatt egy idgen nyelven (angol, francia, 

német vagy spanyol) a megadott négy téma (idézet) egyike alapján kell – számítógépen – esszét 

írniuk. A dolgozatokat egyetemi tanárokból álló zsűri értékeli, melynek tagjai a nemzetközi verseny 

kritériumai szerint az alábbi szempontok alapján pontozzák az írásműveket: tématartás (relevance to 

the topic); a téma filozófiai értelmezése (philosophical understanding of the topic); az érvelés 

meggyőző ereje (persuasive power of argumentation); eredetiség (originality). Érdemes megjegyezni, 

hogy nem a filozófiatörténeti tudás az  érdekes – hanem a filozófiai készségek. Tehát nem feltétlenül 

kell ismerni az idézet szerzőjét, másfefől természetesen az adott filozófiai témát a szerző életműve, 

illetve a filozófiatörténet kontextusában is tárgyalni lehet: a cél mindenkor ugyanaz, tehát a filozófiai 

téma.  

A válogatóversenyen első két helyezést elért diák képviselheti hazánkat a nemzetközi 

megmérettetésen. FONTOS,  hogy az első helyezett diák felkészítő tanára is jogosultságot nyer a 

versenyen való részvételre – amennyiben nem vállalja, a második helyezett diák tanára jogosult az 

utazásra. Az IPO 2016 résztvevői számára a szállást és étkezést a szervező ország biztosítja, az 

útiköltségről (utazás Budapestről a helyszínre és vissza) és az utasbiztosításról Magyarország Emberi  

Erőforrás Minisztériuma gondoskodik. 

 

 

Az MFT Elnökségének védnöksége alatt, illetve támogatásával megszervezett IPO 

Válogatóversenyre azok a középiskolás diákok nevezhettek, akik az OKTV első két fordulón 

sikeresen szerepeltek, és jogosultak részt venni az OKTV döntőjében. Az MFT Elnökségének 

döntése értelmében jogosultak részt venni azok a diákok is, akik a megelőző évben már 

jogosultságot szereztek az IPO válogatóversenyre. 

Für Viola, a Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium, Budapest volt tanulója 

jelenleg egy varsói középiskola diákja vehetett részt az IPO Válogatóversenyen.  



Egyéni kérés és elbírálás alapján részt vehettek azok a diákok is, akik valamely nemzetközi 

filozófiaversenyen nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. (Az idén ugyanakkor nem volt ilyen 

kérelmező). 

 

A versenykiírásnak megfelelően az első két helyezett diák, illetve az első helyezett diák 

felkészítő tanára - jelen esetben Takács Márta -  jogosult részt venni a 2016. május 12-15-én, 

Ghentben megrendezésre kerülő Nemzetközi Filozófia Olimpián. A csapat tagjaival rövidesen 

felvesszük a kapcsolatot az utazás előkészítése érdekében. 

Az idén az IPO Magyarország csapatában nem lesz tanár résztvevő. Takács Márta anyasági 

szabadságon van, a 2. helyezett diák felkézítő tanára egyéb elfoglaltságra való tekintettel nem 

tudja vállalni a részvételt. A diákok kíséretét a csapatvezető, Pató Attila vállalja.  

 

 

Köszönet a Budapesti Fazekas Mihály Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium igazgatóságának és 

munkatársainak, hogy lehetővé tették a válogatóverseny megszervezését. 

 

 A Magyar Filozófia Társaság részéről felkért bírálók: Czeglédi András, Schmal Dániel és 

Mester Béla nevében is gratulálunk mindenkinek, további sok sikert a tanulásban - és külön 

elismerés az első helyezett diákoknak! 

 

Az MFT Elnöksége nevében is köszönet minden diáknak és felkészítő tanárnak  - további 

erőt és kitartást kívánunk a szakmai sikerekhez. 

 

Pató Attila 

Csapatvezető 

Magyar Filozófiai Társaság 

 


