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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott versenyek 

sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013/2014. tanévben is meghirdeti a sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását ellátó és az integráló többségi általános iskolák 

részére az anyagilag támogatott országos tanulmányi versenyeket. 

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a versenyek előkészítésével és 

szervezésével összefüggő feladatokat.  

A tanulmányi versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és 

időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák. 

 

Hallássérült tanulók XXVIII. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL Kommunikációs 

Emlékversenye 

 

A verseny időpontja: 2014. február 20-21. 

Rendező: Tóth Antal Nevelési–Oktatási és Módszertani Központ  

      9400 Sopron, Tóth Antal u 1.  

      Telefon: 06-99-312-254 

      E-mail: titkarsag@tothantal.hu 

A verseny célja: A hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének, 

kommunikációs szintjének mérése. 

 

A verseny résztvevői: A hallássérültek (siket és/vagy nagyothalló) általános iskolákban, 

valamint a többségi tantervű általános iskolákban integráltan tanuló 2-4. évfolyamos siket 

és/vagy nagyothalló diákok.  

 

A verseny tartalma: Az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a 

sportvilág aktuális eseményeiben. A tanulók mindennapi életében előforduló szituációs és 

élethelyzeteket modellező feladatok megoldása.  

 

A verseny kategóriái: 

Siket tanulóknak (2-4. évfolyam) 

A) Szájról olvasás kategória 

B) Szövegértelmezés kategória 

Nagyothalló tanulóknak (2-4. évfolyam) 

A) Szájról olvasás kategória 

B) Szövegértelmezés kategória 

Integráltan tanuló siket vagy nagyothalló tanulóknak (2-4. évfolyam) 

A) Szájról olvasás kategória 

B) Szövegértelmezés kategória 

 

A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny (2 fő /csapat).  

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.   

 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

 

A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze, figyelve a korábbi versenyek tapasztalataira. 

Az iskolai versenyek megrendezésének ajánlott időpontja: 2013. december.  

 

Az országos versenyre kategóriánként a legjobban teljesítő tanulók nevezhetők: 

mailto:titkarsag@tothantal.hu
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- a szájról olvasás kategóriában: egy siket és egy nagyothalló, 

- a szövegértelmezés kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló, 

- az integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, létszámbeli korlátozás nincs, 

számukra a verseny egyéni. 

 

A nevezési lapon fel kell tüntetni a versenyző tanulók nevét, évfolyamát, a kategóriát és a 

kísérő, valamint a felkészítő tanár nevét. 

A nevezéseket 2014. január 10-éig kell megküldeni az országos fordulót rendező 

intézménynek. 

 

ORSZÁGOS FORDULÓ 

 

A versenyfeladatokat a Hanyvári Pál Munkaközösség pedagógusai állítják össze. 

 

A verseny díjazása:  

A helyezett tanulók oklevelet kapnak. Az iskolákat saját versenyzőik összesített pontszáma 

alapján rangsorolják. A legjobb helyezést elért iskolák vándorserleget kapnak. 

 

Költségek: 

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény biztosítja. 

Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a nevező intézmények 

fizetik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az országos forduló rendezési költségeihez anyagi 

támogatást ad. 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót és a verseny 

eredménylistáját az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell 

megküldeni. 
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Hallássérültek XXXII. BORBÉLY SÁNDOR Országos Tanulmányi Versenye  

 

A verseny időpontja: 2014. május 15-16. 

Rendező: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény  

                 2601 Vác, Március 15. tér 6. 

     Telefon: 06-27-502-186 

     E-mail: titkarsag.chazar@chazar.hu 

A verseny támogatói: A Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete és a Cházár András 

Alapítvány. 

 

A verseny célja: A siketek és a nagyothalló tanulók matematikai és komplex anyanyelvi, 

történelmi, társadalmi ismeretekbeli tudásának mérése. Tehetséggondozás. 

A versenyen résztvevői: A siketek és a nagyothallók általános iskoláiban, valamint a többségi 

általános iskolákban integráltan tanuló 3 - 5. és 7 - 8. évfolyamon tanuló siket és nagyothalló 

diákok. A matematika tantárgyban és a komplex történelmi, társadalmi ismeretek verseny 

kategóriáiban megfelelő tantárgyi tudással rendelkező, de kommunikációjukban gyenge 

tanulók is nevezhetők „d” (dysphasia) jelzéssel azért, hogy a rendezők jeltolmáccsal 

segíthessék versenyzésüket. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam. 

B) Matematika: 5. évfolyam. 

C) Komplex anyanyelvi ismeretek: 7-8. évfolyam. 

D) Komplex történelmi, társadalmi ismeretek: 7. évfolyam. 

E) Komplex történelmi, társadalmi ismeretek: 8. évfolyam. 

 

A kommunikációjukban gyenge tanulók kategóriái:  

A) Matematika: 5. évfolyam. 

B) Komplex történelmi, társadalmi ismeretek: 7. és 8. évfolyam. 

 

A verseny tartalma: 

Az egyes kategóriák versenyanyaga igazodik az adott évfolyam (évfolyamok) tantervi 

követelményeihez. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny. 

 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

 

Az iskolai szintű versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és 

rendezik. Ajánlott időpontja: 2014. február.  

Az országos versenyre az iskolai versenyek győztesei nevezhetők: 

- kategóriánként legfeljebb 2 tanuló, iskolánként legfeljebb 10 fő,  

- a „d” (dysphasia) jelzéssel nevezett tanuló esetén további 2 fő, 

- az integrált oktatásban tanulók nevezését az utazó tanárok segítik, a nevezhetők 

száma nincs korlátozva, számukra a verseny egyéni. 

 

A nevezési lapon fel kell tüntetni a résztvevők nevét, a nevezett versenykategóriát és a kísérő 

tanár és/vagy szülő nevét. 

mailto:titkarsag.chazar@chazar.hu
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A nevezéseket 2014. március 28-áig kell megküldeni az országos fordulót rendező 

intézménynek. 

 

ORSZÁGOS FORDULÓ 

 

A versenyfeladatokat felkért szurdo (hallássérült) szakos gyógypedagógiai tanárok készítik.  

 

A verseny díjazása:  

Az országos fordulón az I-III. helyezést elért tanulók (a szegregált siket és nagyothalló 

növendékek és az integrált oktatású hallássérült növendékek) oklevelet és egyéni jutalmat 

kapnak, a győztes iskola tárgyjutalmat és  egy vándorserleg kap. A zsűri különdíjban 

részesítheti a kimagaslóan jól teljesítő tanulókat. 

 

Költségek:  

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény biztosítja. 

Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos forduló rendezési 

költségeit. 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, a szakmai beszámolót és a verseny 

eredménylistáját az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell 

megküldeni. 
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A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 

tanulóinak XXXIX. ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE  

 

A verseny időpontja: 2014. május 29-30.  

Rendező: Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. 

Telefon: 06-52-349-064 

E-mail: barczi@iskola.debrecen.hu 

 

A verseny célja: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános 

iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulóinak tehetséggondozása, pályaorientációjának segítése. 

A verseny fordulói: Iskolai, megyei (fővárosi) válogató és országos döntő. 

 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

 

Az iskolai versenyeket a módszertani munkaközösségek, az iskolák pedagógusai szervezik.  

A 6. és 7. évfolyamos tanulók minden megadott témakörben 4 fős csapatokban versenyeznek, 

kivéve a magyar irodalom tantárgy egyéni versenyét. A nevező csapat legalább egy tagja 6. 

évfolyamú tanuló legyen. 

Az iskolai válogató feladatait – az országos döntő témaköreinek figyelembevételével – az 

iskolai válogatót szervezők határozzák meg. 

 

MEGYEI VÁLOGATÓK 

A megyei válogatók ideje: 2014. április 8.  

 

Szükség esetén a megyei/fővárosi pedagógiai intézetek segítik a megyei válogatók 

megszervezését.  

A megyei/fővárosi fordulók feladatait – az országos döntő témaköreinek figyelembevételével 

– az OH 2014. március 20-áig megküldi a rendező intézményeknek.  

 

Az Oktatási Hivatal a megyei válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

1. Bács-Kiskun megye: 

Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Nebuló EGYMI) 

6300 Kalocsa, Tompa Mihály u. 10-14. Igazgató: Csupor Zsolt Jánosné 

Telefon: 06-78-461-667 

E-mail: nebulokalocsa@gmail.com 

 

2. Baranya megye: 

Éltes Mátyás EGYMI Speciális Szakiskola és Kollégium 

7633 Pécs, Építők útja 9. Igazgató: Máténé Sej Jolán 

Telefon: 06-72-257-338/12 

E-mail: iskola@eltesm-pecs.sulinet.hu 

 

3. Békés megye:  
Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. Igazgató: Vandrej Éva 

Telefon: 06-66-328-064 

E-mail: esely.szakiskola@gmail.com; esely@t-online.hu 

mailto:barczi@iskola.debrecen.hu
mailto:nebulokalocsa@gmail.com
mailto:iskola@eltesm-pecs.sulinet.hu
mailto:esely.szakiskola@gmail.com
mailto:esely@t-online.hu


 6 

 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 

B-A-Z. M. Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Tornanádaskai 

Tagintézmény 

3767 Tornanádaska, Kossuth út 1. Igazgató: Hulyákné Nemes Anna 

Telefon: 06-48-552-207 

E-mail: igazgato@altisk-tnadaska.sulinet.hu 

 

5. Budapest (főváros): 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. Főigazgató: Csécsi Barnabás Sándor 

Telefon: 06-1-421-03-28, 06-1-283-07-59 

E-mail: benedek@fovarosi-benedek.hu, speceds@t-online.hu 

 

6. Csongrád megye: 

Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és 

Szakiskola Tagintézménye 

 6800 Hódmezővásárhely, Szék u. 5. Tagintézmény-vezető: Szabó Gáborné 

Telefon: 06-62-245-193 

 E-mail: aranyossy@aranyossyagoston.hodtav.hu 

 

7. Fejér megye: 

Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. Igazgató: Bartyik Mihályné 

Telefon: 06-22-504-674 

E-mail: arany@suli.t-online.hu 

 

8. Győr-Moson-Sopron megye: 

Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ 

9400 Sopron, Brennbergi út 82. Igazgató: Krutzlerné Szarka Tünde 

Telefon: 06-99-512-730 

E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu 

 

9. Hajdú-Bihar megye: 

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 

4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 10-12. Igazgató: Papp Anna 

Telefon: 06-52-558-745 

E-mail: iskola.hsz@gmail.com 

 

10. Heves megye: 

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola  

3000 Hatvan, Ratkó József u. 10. Igazgató: Ványi Lászlóné 

Telefon: 06-37-341-551 

E-mail: lesznai@lesznai.sulinet.hu 

 

11. Jász-Nagykun-Szolnok megye: 

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Speciális, Készségfejlesztő Szakiskola, EGYMI 

5000 Szolnok, Liget út 10. Igazgató: Dr. Kovácsné Okler Edit 

mailto:igazgato@altisk-tnadaska.sulinet.hu
mailto:benedek@fovarosi-benedek.hu
mailto:speceds@t-online.hu
mailto:aranyossy@aranyossyagoston.hodtav.hu
mailto:arany@suli.t-online.hu
mailto:iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu
mailto:iskola.hsz@gmail.com
mailto:lesznai@lesznai.sulinet.hu
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Telefon: 06-56-421-103 

E-mail: ligetaltisk@liget-szolnok.sulinet.hu 

 

12. Komárom-Esztergom megye: 

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

  2800 Tatabánya, Bánhidai–ltp. 408. Igazgató: Bacsó Ágnes  

Telefon: 06-34-301-100 

E-mail: eltes.iskola@gmail.com 

 

13. Nógrád megye: 

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/a. Igazgató: Murányi Sándor 

Telefon/fax: 06-32-411-848 

E-mail: illyes@starjan.hu 

 

14. Pest megye: 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon 

és Gyermekotthon 

2230 Gyömrő, Üllői út 26. Igazgató: Kácsándiné Kottász Katalin 

Telefon: 06-29-332-983, Telefon/fax: 06-29-330-071 

E-mail: gyomro@axelero.hu 

 

15. Somogy megye: 

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 

Gyermekotthon 

8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4. Igazgató: Tóth László   

Telefon/fax: 06-85-340-074 

E-mail: titkarsag@liveedu.szechenyikastely.hu 

 

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 

Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és 

Pedagógiai Szakszolgálat Móra Ferenc Tagintézmény  

4700 Mátészalka, Kossuth tér 4. Tagintézmény-vezető: File Bertalan Péter 

Telefon: 06-44-312-659, 06-20-980-81-06 

E-mail: moraferenc@vipmail.hu 

 

17. Tolna megye: 

Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagozata 

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15. Tagintézmény-vezető: Kiszler József 

Telefon: 06-74-510-293, 06-74-510-294 

E-mail: iskola5tagiskola@gmail.com 

 

18. Vas megye: 

Dr. Nagy László EGYMI 

9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. Igazgató: Nagy Gábor 

Telefon: 06-94-360-185, 06-94-360-206 

E-mail: gyogypedagogia@nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu 

 

mailto:ligetaltisk@liget-szolnok.sulinet.hu
mailto:eltes.iskola@gmail.com
mailto:illyes@starjan.hu
mailto:gyomro@axelero.hu
mailto:titkarsag@liveedu.szechenyikastely.hu
mailto:moraferenc@vipmail.hu
mailto:iskola5tagiskola@gmail.com
mailto:gyogypedagogia@nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu
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19. Veszprém megye: 

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

8500 Várpalota, Jókai Mór u. 37. Igazgató: Csutiné Papp Orsolya 

Telefon: 06-89-313-849 

E-mail: ballasuli@gmail.com 

 

20. Zala megye: 

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. Igazgató: Horváth Istvánné 

Telefon: 06-93-314-026 

E-mail: szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu 

 

A versenyzőket valamennyi állomáson 3-3 fős zsűri értékeli. 

Amennyiben a legjobb eredményt elérő csapatok pontszáma azonos, tartalék feladat 

megoldása alapján kell eldönteni az első helyezést. 

 

A nevezéseket a rendező intézményeknek kell megküldeni 2014. február 28-áig. 
 

Nevezés a döntőre: 

Az országos döntőn a megyei (fővárosi) versenyen legeredményesebben szereplő csapat vesz 

részt.  

Megyénként egy csapat nevezhető. 

Kivételt képeznek az alábbi megyék és a főváros: Budapest 4 csapatot, Bács-Kiskun, Baranya, 

Borsod-Abaúj-Zemplén-megye 2-2 csapatot küldhet.  

A megyei válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a 

versenyt követő héten – megküldi az országos döntőt rendező intézménynek:  

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (4024 Debrecen, Budai 

Ézsaiás u. 2.) Igazgató: Balázs Tünde 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. a csapat tagjainak nevét, évfolyamát,  

2. a tartalékversenyző nevét, évfolyamát,  

3. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét, 

4. a felkészítő tanár(ok) nevét 

5. a kísérő személy(ek) nevét 

 

A döntőbe jutott csapatoknak külön feladata a döntőre:  

 Minden csapatnak készítenie kell egy reformkori városi életet mutató tabló vagy makettet.  

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 15.       

A megyei fordulón a versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségeit a nevező 

intézmények fizetik. 

 

A megyei válogató megrendezésének utófeladatai: 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet az Oktatási Hivatal címére (1055 

Budapest, Szalay u. 10-14.) kell megküldeni. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny időpontja: 2014. május 29-30.  

 

mailto:ballasuli@gmail.com
mailto:szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu
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Az országos döntő verseny feladatait a rendező iskola: Bárczi Gusztáv Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai bizottsága állítja össze az OH 

megbízásából. 

 

A verseny témakörei: 

Mottó: „Aki megízlelte a tudás gyönyörűségét, annak lelkében örökös szomjúság 

marad.” (Dimitar Taler) 

 

A döntőbe jutott csapatoknak külön feladata a döntőre:  

 Minden csapatnak készítenie kell egy reformkori városi életet mutató tabló vagy makettet.  

 

1. Magyar irodalom  

A verseny formája: egyéni verseny.  

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól 

válhatatlan dolog.” (Kölcsey Ferenc) 

Olvasott szöveg értése az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelően az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc témaköréből: ismeretterjesztő szövegek, irodalmi szövegek, 

utasítások, tájékoztató szövegek, levelek, újságcikkek (pl.: hírek, beszámolók riportok). 

Petőfi Sándor forradalmi költészete. 

 

2. Történelem  

„Jelszavaink valának: haza és haladás” (Kölcsey Ferenc) 

Magyarország a reformkorban. Nemzeti kultúránk kibontakozása. Jeles személyiségeink. Az 

1848-49 – es forradalom és szabadságharc. „Debrecen a magyar szabadság őrvárosa” – 

Kossuth Lajos és Debrecen. A város híres épületei, emlékhelyei, jellemző viseletek, ételek, 

mesterségek, életmód és szokáskultúra. 

 

3. Magyar nyelv  

„Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog.” 

A magyar hangrendszer főbb jellemzői. Az ábécé. A betűrend és alkalmazása: szótárak, 

szójegyzékek, lexikonok, enciklopédiák, címjegyzékek, névsorok, katalógusok stb. esetében. 

Tulajdonnevek helyesírása: a reformkorral kapcsolatos személy, földrajzi és intézménynevek 

helyesírása. 

 

4. Életvitel és Gyakorlati ismeretek  

„Felgyorsult idő, egybefolyt képek, repülés határán száguldó gépek” (Sántha Balázs) 

A kerékpár fejlődéstörténete. A kerékpáros közlekedés szabályai. A közúti jelzőtáblák 

értelmezése, ismerete. A kerékpár biztonsági rendszere, baleset mentes közlekedés, balesetek 

megelőzése. 

 

 5. Földrajz  

„Indulj egy úton, én is egy másikon” (népdal) 

Tájékozódási ismeretek hazánk természetismereti térképén. Tájak, városok, folyók 

megnevezése a vaktérképen. Az Alföld természeti értékei, városai az 1848-49-es forradalom 

emlékhelyeihez kapcsolódóan. 

 

6. Informatika  

„Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmet, ha megvalósítják (Boldizsár Anikó) 

Könyvtárhasználati alapismeretek. A jelek világa. Algoritmusok. 
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A verseny díjazása: Az országos versenyen a csapatok arany, ezüst és bronz fokozatot érnek 

el. A kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtó versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. 

Költségek: A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezését és szállását a rendező intézmény 

biztosítja.  

Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja a megyei és az országos döntő 

rendezési költségeit. 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, szakmai beszámolót és a verseny 

eredménylistáját az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell 

megküldeni. 
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XXX. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg 

akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

 

A verseny időpontja: 2014. május 23-24.  

Rendező: Dr. Molnár István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon 

4420 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 

Telefon: 06-52-561-847, 06-52-561-848, 06-52-561-849 

E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu 

 

A verseny célja: Az elsajátított szociális készségek alkalmazása új, versenyszerű 

szituációkban 

A verseny résztvevői: Az országos tanulmányi versenyen részt vehetnek az értelmileg 

akadályozott tanulók nevelését-oktatását ellátó általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói.  

A tanulók 5 fős csapatokban versenyeznek. Csapatonként 1 tartalékversenyző hozható. A 

tartalékversenyző a nevezett csapattagok egyikének megbetegedésekor minden verseny 

állomáson csereversenyzőként szerepelhet. A tartalékversenyző sport, mozgás és az igényes 

finommozgás készséget igénylő verseny állomásokon szintén szerepelhet csereversenyzőként. 

Utóbbi esetben, a csere szándékát a nevezéskor írásban kell bejelenteni.    

A verseny ideje alatt a tartalékversenyzők foglalkoztatását a versenyt rendező intézmény 

biztosítja. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntő. 

 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

 

Az iskolai versenyeket a tanári módszertani munkaközösségek szervezik és bonyolítják le az 

értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő-oktató és az integrált oktatást folytató általános 

iskolákban.  

2013. november 30-ig az Oktatási Hivatal CD-n megküldi a régiós fordulót rendező 

intézményeknek az országos versenyt rendező intézmény pedagógusai által készített 

versenyfeladatokat gyakorlóanyagnak. 

A rendező iskolák a verseny iránt érdeklődő intézményeknek hozzáférést biztosítanak a 

gyakorló feladatokhoz. 

Az iskolai versenyek ideje: 2014. február. 

 

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

 

Nevezés a regionális válogatóra:  

A nevezési lapokat a régiós válogatót rendező intézményeknek kell megküldeni. A nevezési 

lapokhoz csatolni kell a versenyzők aktuális tanulmányi évfolyamát igazoló iskolai 

tanulmányi értesítő (ellenőrző könyv) pecséttel hitelesített fénymásolatát. 

A nevezés határideje: 2014. március 14.   
 

A regionális válogatók ideje: 2014. április 1-jétől 2014. április 11-éig. 

Ezen időszakon belül a verseny idejét a rendező iskola határozza meg. 

 

Az Oktatási Hivatal a régiós válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

1. Főváros (Budapest) 

Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon  

1098 Budapest, Friss u. 2. Igazgató: Lengyel Zoltán 

mailto:intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu
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Telefon: 1-347-03-28, 1-377-99-08 

E-mail: igazgato@aimi-dogyo.sulinet.hu, igazgato.h@aimi-dogyo.sulinet.hu 

 

2. Közép-Magyarország (Pest megye): 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskőrösi Közoktatási Intézménye 

Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 

Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény Kecskeméti 

Tagintézménye                  

6000 Kecskemét, Juhar u. 23. Főigazgató: Radicsné Szerencsés Terézia 

Telefon: 06-76-478-322 

E-mail: iroda@juharisi.sulinet.hu 

 

3. Dél-Dunántúl (Baranya, Tolna, Somogy megye): 

A rendező megye: Baranya megye 

Baranya Megyei Önkormányzat EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 

és Kollégium 

7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Igazgató: Fazekasné Visnyei Irma 

Telefon: 06-72-481-217 

E-mail: bmoisk@hu.inter.net 

 

4. Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas megye): 

A rendező megye: Győr-Moson-Sopron megye 

Arany János Egységes Gyógypedagógiai Központ és Nevelési Tanácsadó 

9300 Csorna, Erzsébet királyné útja 64. Igazgató: Lechner Aranka  

Telefon: 06-96-261-467 

E-mail: titkar@server.aranyj-csorna.sulinet.hu 

 

5. Észak-Magyarország (Nógrád-, Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén megye): 

A rendező megye: Nógrád megye 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 

3060 Pásztó, Fő út 138. Igazgató: Koós Istvánné 

Telefon: 06-32-460642 

E-mail: egymi@nograd.hu 

 

6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye): 

A rendező megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Igazgató: Braun Mária 

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 10. 

Telefon: 06-42-314-520 

E-mail: barczisuli@freemail.hu 

 

7. Dél-Alföld (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megye): 

A rendező megye: Békés megye 

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. Igazgató: Vandrej Éva 

Telefon: 06-66-328-064 

E-mail: esely.szakiskola@gmail.com; esely@t-online.hu 

mailto:igazgato@aimi-dogyo.sulinet.hu
mailto:igazgato.h@aimi-dogyo.sulinet.hu
mailto:iroda@juharisi.sulinet.hu
mailto:bmoisk@hu.inter.net
mailto:titkar@server.aranyj-csorna.sulinet.hu
mailto:egymi@nograd.hu
mailto:barczisuli@freemail.hu
mailto:esely.szakiskola@gmail.com
mailto:esely@t-online.hu
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8. Közép-Dunántúl (Veszprém-, Fejér-, Komárom-Esztergom megye): 

A rendező megye: Komárom-Esztergom megye 

KEM-i Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 

Hegyháti Alajos Tagintézménye 

2853 Kömlőd, Szabadság u. 23. Igazgató: Nagy Károlyné 

Telefon: 06-34-578-610, 06-34-578-612, fax: 34-578-615 

E-mail: sulikom@kenoha-komlod.sulinet.hu 

 

Nevezés a döntőre: 

Régiónként egy csapat nevezhető. 

Kivételt képeznek az alábbi régiók és a főváros: Budapest 3 csapatot, Észak- magyarországi, 

Észak-alföldi, Közép-dunántúli régió 2-2 csapatot küldhet.  

A regionális válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a 

versenyt követő héten – megküldi az országos döntőt rendező intézménynek:  

Dr. Molnár István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon (4420 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.) Igazgató: Tóthné Csiszár Éva 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. a csapat tagjainak nevét, évfolyamát,  

2. a tartalékversenyző nevét, évfolyamát,  

3. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét, 

4. a felkészítő tanár(ok) nevét 

5. a kísérő személy(ek) nevét 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. április 16. 

 

A regionális válogatón versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségét a küldő 

intézmények fizetik. 

 

A régiós válogató megrendezésének utófeladatai: 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet az Oktatási Hivatal címére (1055 

Budapest, Szalay u. 10-14.) kell megküldeni. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny feladatait, az országos versenyt rendező intézmény szakmai munkaközössége állítja 

össze. 

A verseny díjazása:  

Valamennyi résztvevő emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és 

oklevélben részesül.  

Költségek: 

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezése és szállása a rendező intézménynél 

biztosított. 

Az országos döntőn a versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a küldő intézmények fizetik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntő rendezési 

költségeit. 

A verseny megrendezését követően a jegyzőkönyvet, szakmai beszámolót és a verseny 

eredménylistáját az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) kell 

megküldeni. 

 

mailto:sulikom@kenoha-komlod.sulinet.hu
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A verseny témakörei. 

Mottó:”Lenn az Alföld tengersík vidékin 

              Ott vagyok honn, ott az én világom: 

              Börtönéből szabadult sas lelkem,  

              Ha a rónák végtelenjét látom” (Petőfi Sándor) 

 

1. Általános ismeretek: Hajdúböszörmény, a hajdúk fővárosa. 

Térképismeret: Hajdúböszörmény nevezetességeinek, felismerése, megnevezése.  

Kép - szókép egyeztetése. Hajdúböszörmény címerének kirakása. A címeren látható elemek 

közül öt elem felsorolása.  

Névkereső: Hajdúböszörmény néhány középülete keresi elveszett névadóját.  

Szókártyák egyeztetése hajdúböszörményi szobrokkal, középületekkel. 

Hajdúság élővilága: őshonos háziállatok a Hortobágyi Nemzeti Parkban. 

Képrejtvény: május elején nyíló virág a hajdúböszörményi tölgyesekben. 

 

2. Konyhai munkák 

A tiszántúli emberek úgy tartják, hogy nem is ebéd az, ha nincs leves. 

Böszörményi ízek bográcsban: pergelt leves, azaz lebbencsleves készítése. 

 

3. Kézműves tevékenység „Ha valaki vígan él,  

                                              Juhászlegény is úgy él...” 

Pásztoreszközök és díszítményeik – pásztorkészség (zacskó) készítése bőrből. Bőrvágás, 

ragasztás, lyukasztás, lefűzés, díszítés. 

 

4. Kertészkedés „Fűben, fában orvosság” 

Gyógynövények felismerése, ültetése. 

 

5. Sport (mozgás)  

Kalandjárat a Hajdúságban 

Játékos sportfeladatok. Mozgásos feladatok megoldása Hajdú Bihar megye és a hajdúsági 

városok megismerése során: mocsárjárás, karikába szökdelés páros lábbal, 2 kg-os 

medicinlabda terelgetése kúszással, egyensúlyozó járás padon, szlalom futás bóják között, 

húzódzkodás ferde padon. 

Kosárlabdadobás 3 – 3 csapattaggal. 

 

 


