
Cagliari, 2019 – Intersteno
„Jegyzőkönyvvezetés” verseny

Competition „Note taking and reporting” (NT) – Hungarian

The Hungarian NT competition dictation is in the 4th column of the table in art. 19.1 of the Intersteno competition regulations. It starts with 133 syllables in the 1st minute and ends with 250 syllables in the10th minute.

Ennek a versenyszövegnek a szótagszáma összhangban van az Intersteno versenyek szabályzata 19.1. cikkében szereplő táblázat IV. oszlopával.


Próbadiktátum (Practice dictation; 2 minutes, 344 syllables; 172 syllables/minute)

Sokak álma az, hogy a legjobb egészségben érik meg az idős kort. Ez azonban nemcsak egyszerű magánügy, mert széleskörű következményei/ vannak, ha az emberek nagyon magas kort érnek meg. Kérdés, hogy még meddig foglalkoztatják őket, vagy meddig keresnek állást? Kérdés, hogy a munkae/rőpiac erre válaszul kész-e idősebb dolgozókat elfogadni, és azok hajlandók-e kiegészítő képzésben részt venni a több tudást/ igénylő munkához? Az öregedésnek az egészségügy kiadásait tekintve is megvannak a következményei, mivel az öregkor gyak//
1. perc

ran együtt jár a betegséggel. Ezen túl a népesség öregedése hatással van egy ország nyugdíjrendszerére is. Lehetséges lesz-e megfe/lelő öregségi nyugdíjat fizetni a jövőben is? Számos körülmény lehet hatással a várható élettartamra, például a megfele/lő higiénia. E tekintetben nagy eltérés van a középkor és a jelen egészség-tudatossága között. Ha egészségesen akarsz meg/öregedni, fontos elkerülni az olyan dolgokat, amelyek a várható élettartam ellen hatnak, mint például a felelőtlen életmód.//
	2. perc


Versenydiktátum (Competition dictation; 10 minutes, 1915 syllables) 


A százéves kor megérése és annak társadalmi következményei

1. Megöregedés a múltban és/ a jelenben

Bátran kimondható, hogy a középkorban alacsony volt az orvosi és a higiéniai tudás./ Akkor keveset tudtak a higiéniáról. Például a hulladékot óvatlanul az emberek otthona/inál dobták ki, és a szennyvizet a nyilvános vizekbe engedték; ez időnként az ivókutak szennyezésé-//
perc

hez vezetett. A középkorban ezért súlyos betegségekben és fertőzésekben haltak meg, amelyek ma gyógyszerrel gyógyít/hatók, sőt megelőzhetők. E kedvezőtlen körülmények között akkor a várható élettartam rövid, körülbelül harminc/öt-negyven év volt. Ma az életkörülményeink szerencsére teljesen mások, a helyzet sokat javult, így az orvosi el/látás is, magasabb az általános higiénia és a népesség tájékozottan egészségtudatos. Ennek eredmé-//
perc
nye, hogy évtizedek óta folyamatosan nő a várható élettartam világszerte, és az emberek megérik az öregkort. A/ tudósok már feltételezik, hogy a mai újszülöttek lesznek az elsők, akik lényegében megérhetik a száz évet. A követke/zőkben részletesen megvizsgáljuk e fejlődés legfontosabb következményeit. Megnézzük a munkaerőpiacot, az állami e/gészségügyet és a nyugdíjbiztosítási rendszert. 2. Az öregedés hatásai a munkaerőpiacra. Európában//
perc

hosszú ideje nő az idősebb generációk aránya a népességen belül. Azért, mert az emberiség idősödik, egyre több idős sze/mély lesz, és ha még jó egészségben vannak, és pénzre van szükségük az életükhöz, állást fognak keresni. Ezért nő az idősebb álláskeresők/ száma a munkaerőpiacon. Ez a változás kihívást jelent a cégek és a hatóságok számára, mert már a mai növekvő munkae/rőigény miatt elképzelhetetlen az idősebb alkalmazottak figyelmen kívül hagyása. Azonban szükséges feltétel a munkakörülmé-//
perc

nyek hozzájuk való igazítása. Ez főként a következő kettőt jelenti: a munkaidőt és a fizikai megterhelést. Segítség, hogy sok cég már/ részmunkaidőt nyújt. Ez lehetséges a munkaidő és a fizikai megterhelés tekintetében is. Így gyakorlatilag lehetséges, hogy az idősebb/ kollégák később kezdenek, vagy előbb mennek haza. A fizikai munka jórészt eltűnik a műszaki haladás következtében, miközben a tudást i/génylő tevékenységek előtérbe kerülnek. E tekintetben az idősebb dolgozóknak készen kell állniuk a megfelelő kiegészítő képzésre.//
perc

3. Az öregedés következményei az állami egészségügyben. Így az emberek egyre öregszenek. Ugyanakkor a statisztikák szerint az így nyert é/veknek gyakran magas ára van, mert egészségromlással jár. Ez azt jelenti, minél idősebb egy személy, annál hosszabb idő alatt gyengíthetik le betegségek. Néhányan/ így mondanák: „a tovább élés hosszabb betegséget jelent”. Tehát biztosan nem hagyhatjuk figyelmen kívül az öregkor és a betegség kapcsolatát. Valóban, kortól/ függetlenül, az orvosi ellátás költségei az élet utolsó éveiben a legmagasabbak. Például minden orvosi beavatkozási lehetőség ki-//
6. perc

használása a betegek legjobb kezelése érdekében szintén növeli az egészségügyi ellátás összköltségét. Bár a magas életkor általában a fogyatékos/ságok és rászorultság fokozódásával jár, megfigyelhető, hogy a jó egészségügy segíthet az idős embereknek egészségesnek maradni. Ez a fejlődés természete/sen a saját érdekük is, de a társadalom egészére is jótékonyan hat, mert csökkenti az állami egészségügy költségeit. Mivel egyre több ember éri el a na/gyon idős kort és lesz érzékeny a betegségekre, érdemes külön figyelni az idősek egészségügyi ellátására. Például kifejezetten az idősebb generáció-//
7. perc

kat megcélzó, az egészséges életmódról szóló tanácsadásra gondolunk. 4. Az öregedés következményei a nyugdíjbiztosítási rendszerben. A hatvanöt év feletti/ek növekvő számának következményei nemcsak a munkaerőpiacon és az állami egészségügyben jelentkeznek, mint azt előbb láthattuk. Ez a növekedés világosan hat az/ idős polgárok nyugdíjára is. Meg kell jegyeznünk, hogy egyre több idős ember fog most és a jövőben nyugdíjat igényelni. Sőt észre kell venni azt is, külön is nő a nyugdíjasok száma,/ mert sok alkalmazott szeretne korán nyugdíjba menni. Ők a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése előtt otthagyják állásukat és korhatár előtti nyugdíjigényt adnak be ahe-//
8. perc

lyett, hogy mondjuk, félnapos munkaidőre váltanának. Nem nehéz megjósolni e két fejlemény kimenetelét. Azt jelenti, hogy viszonylag egyre kevesebb dolgozó lesz a nyugdíjasok számának nö/vekedéséhez képest. Mivel kevesebb dolgozó fog nyugdíjbiztosítási járulékot fizetni, nehéz lesz a következő években az összes nyugdíj kifizetésére elegendő pénzt gyűjteni./ Tehát a nyugdíjbiztosítási rendszer fenntartásához szükséges a hivatalos nyugdíjkorhatár emelése és hosszabb munkában töltött idő. 5. A jó egészségben való megörege/dés nagyon előnyös. Az kétségtelen, hogy az egészséges öregedés több mint komoly betegségektől való mentesülés. Az idősebb emberek számára ez boldogságot és alacsonyabb egészség-//
9. perc

ügyi költségeket jelent a fizikai és lelki képességeik megtartása mellett. Azt is meg kell jegyezni, hogy az egészséges öregedő népesség sokkal kevesebb állami egészségügyi kia/dást jelent, ami ma még együtt jár az öregedéssel. Kérdés: hogyan érjük el az öregkort jó egészségben? Ezért szükséges, hogy az emberek fiatal koruktól kezdve egészségesen éljenek. Tippek egy hosszú,/ egészséges élethez a következők. Egyen egészséges ételeket, fogyasszon gyümölcsöt és friss zöldséget és kevesebb hús és zsír! Továbbá ajánlatos, ha lehetséges, aktívnak maradni fizikai/lag a sportolás és szellemileg, például újság- és könyvolvasás révén. Fontos, hogy egyáltalán ne dohányozzon, és kevés alkoholt igyon. Végül, fordítson figyelmet a megfelelő alvásra és pihenésre.//
10. perc

Model summary report – Mintajegyzőkönyv

(A kulcsmondatok áttekintése szakaszonként, ez csak a zsűrinek szól.)

A százéves kor megérése és annak társadalmi következményei
Pontszám (100)
1. Megöregedés a múltban és a jelenben
1. A középkorban alacsony volt az orvosi és a higiéniai tudás.				6
2. E körülmények között a várható élettartam 35-40 év volt.					4
3. Ma a helyzet sokat javult, és az emberek megérik az öregkort.				4
4. Az újszülöttek lényegében megérhetik a 100 évet.						4

2. Az öregedés hatásai a munkaerőpiacra
1. Nő az idősebb álláskeresők száma a munkaerőpiacon.					6
2. Szükséges a munkakörülmények hozzájuk való igazítása.				4
3. Ez lehetséges a munkaidő és a fizikai megterhelés tekintetében.			6
4. Az idősebb dolgozóknak készen kell állniuk a kiegészítő képzésre.			4

3. Az öregedés következményei az állami egészségügyben
1. Minél idősebb egy személy, annál hosszabb idő alatt gyengíthetik le
    betegségek.											6
2. Az orvosi ellátás költségei az élet utolsó éveiben a legmagasabbak.			6
3. A jó egészségügy segíthet az idős embereknek, egészségesnek maradni.		4
4. Érdemes figyelni az idősek egészségügyi ellátására.					6

4. Az öregedés következményei a nyugdíjbiztosítási rendszerben
1. Egyre több idős ember fog nyugdíjat igényelni.						6
2. Sok alkalmazott szeretne korán nyugdíjba menni.						4
3. Viszonylag kevesebb dolgozó fog nyugdíjbiztosítási járulékot fizetni.			6
4. Szükséges a nyugdíjkorhatár emelése és hosszabb munkában töltött idő.		6

5. A jó egészségben való megöregedés nagyon előnyös
1. Az egészséges öregedés boldogságot és alacsonyabb 
    egészségügyi költségeket jelent.								4
2. Szükséges, hogy az emberek fiatal koruktól kezdve egészségesen éljenek.		4
3. Tippek egy hosszú, egészséges élethez:							2
4. egyen egészséges ételeket;									2
5. maradjon aktív, fizikailag és szellemileg;							2
6. ne dohányozzon, és kevés alkoholt igyon;							2
7. megfelelő alvás és pihenés.									2

