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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott versenyek 

sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018. 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 XXXII. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL Kommunikációs Emlékversenye 

A verseny időpontja: 2018. február 22-23. 

Rendező: Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI) 

OM azonosító: 038504  

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.  

Telefon: 06-99-312-254, 99-524-090 

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 verseny. 

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: 2017. december.  

Az országos versenyre kategóriánként a legjobban teljesítő tanulók nevezhetők: 

- a szájról olvasás kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló, 

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

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

Nevezés az országos döntőre: A nevezéseket 2018. január 19-ig kell megküldeni az országos döntőt rendező 

intézménynek, Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Kollégium (Tóth Antal EGYMI) (9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.) Intézményvezetője: Tscheki Katalin 

mailto:titkarsag@tothantal.hu


2 

 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. a tanulók nevét, évfolyamát, 

2. a verseny kategóriáját, 

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

4. a felkészítő tanár(ok) nevét, 

5. a kísérő személy(ek) nevét. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A versenyfeladatokat az országos döntőt rendező intézmény pedagógusai állítják össze. 

A verseny díjazása:  

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

rangsorolják. A legjobb helyezést elért iskolák vándorserleget kapnak. 

Költségek: 

A versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!  

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 anyagilag támogatja az országos döntő rendezési költségeit. 

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

eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 
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Hallássérültek XXXVI. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye  

A verseny időpontja: 2018. május 17-18. 

Rendező: Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

OM azonosító: 032652  

2601 Vác, Március 15. tér 6. 

Telefon: 06-27-502-186, 27-501-675 

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, komplex anyanyelvi, és komplex történelmi és 

társadalmi ismeretek tudásának mérése. Tehetséggondozás. 

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

integráltan tanuló 3. és az 5. és 7 - 8. évfolyamon tanuló siket és nagyothalló diákok. A matematika tantárgyban 

és a komplex történelmi és társadalmi ismeretek verseny kategóriáiban megfelelő tantárgyi tudással rendelkező, 

de kommunikációjukban gyenge tanulók is nevezhetők „d” (dysphasia) jelzéssel azért, hogy a rendezők 

jeltolmáccsal segíthessék versenyzésüket. 

Egy tanuló több kategóriában is versenyezhet. 

A siketek és a nagyothallók verseny kategóriái: 

A) Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam. 

B) Matematika: 5. évfolyam. 

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

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

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

A kommunikációjukban gyenge tanulók kategóriái:  

A) Matematika: 5. évfolyam. 

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

A verseny tartalma: 

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

Komplex történelmi és társadalmi ismeretek 7. évfolyam témakörei:  

- „Húsz év fegyverszünet” A két világháború közötti időszak. 

- Magyarország a két világháború között. 

- A második világháború. Magyarország részvétele a háborúban. 

Komplex történelmi és társadalmi ismeretek 8. évfolyam témakörei: 

- Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése. 

- Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom leveréséig. 

- Társadalmi és állampolgári ismeretek, médiaismeret. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntő. 

A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny. 

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

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

időpontja: 2018. 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. 

mailto:titkarsag.chazar@chazar.hu
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Nevezés az országos döntőre: A nevezéseket 2018. március 30-áig kell megküldeni az országos döntőt rendező 

intézménynek, Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (2601 Vác, Március 

15. tér 6.) Intézményvezető: Mikesy György 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. a tanulók nevét, évfolyamát,  

2. a verseny kategóriáját,  

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

4. a felkészítő tanár(ok) nevét, 

5. a kísérő személy(ek) nevét. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A versenyfeladatokat a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános 

Iskola és Kollégium Debrecen, a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

EGYMI és Kollégium Budapest és a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és 

Kollégium Kaposvár szurdo (hallássérült) szakos gyógypedagógusai, szaktanárai készítik az Oktatási Hivatal 

felkérésére és megbízásával. 

2018. május 14-én a Hivatal a verseny feladatait, értékelőit – kategóriánkénti bontásban – elektronikusan 

megküldi a rendező intézmény vezetőjének.  

A versenyfeladatokat titkosan kell kezelni, a verseny megkezdése előtt nem kerülhetnek nyilvánosságra, 

kipróbálásra. 

A versenyanyag előkészítését, a sokszorosítást csak olyan személy(ek) végezheti(k), aki az intézmény csapatának 

felkészítésében nem vett(ek) részt!  

A verseny díjazása:  

Az országos döntőn 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 

vándorserleget kap. A zsűri különdíjban részesítheti a kimagaslóan jól teljesítő tanulókat. 

Költségek:  

A versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!  

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 anyagilag támogatja az országos döntő rendezési költségeit. 

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

eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 
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XXXIV. KONCZ DEZSŐ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

A verseny időpontja: 2018. május 29-30.  

Rendező: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye 

OM azonosító: 038477 (003)  

3600 Ózd, 48-as út 26. 

Telefon: 06-48-570-031 fax: 06-48-570-031 

E-mail: fogisozd@gmail.com 

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. 

Az országos versenyt rendező intézmény pedagógusai által készített versenyfeladatok az Oktatási Hivatal 

elektronikusan teszi elérhetővé 2017. november 30-án. Az ehhez szükséges hivatkozást ugyanazon a napon a 

Hivatal megküldi a régiós válogatókat rendező iskolák vezetőinek. A tárhelyen az állomásonkénti versenyanyag 

tömörített (Zip) PDF formában lesznek találhatók. A rendező iskolák a verseny iránt érdeklődő intézményeknek 

hozzáférést biztosítanak a feladatokhoz. 

Az iskolai versenyek ideje: 2018. 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) bélyegzővel 

hitelesített fénymásolatát. 

A nevezés határideje: 2018. március 14. 

A regionális válogatók ideje: 2018. április 4-étől 2018. április 10-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) 

Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 

OM azonosító: 038386  

1034 Budapest, San Marco utca 48-50. 

Intézményvezető: Dr. Kántor Gézáné 

Telefon: 1-225-04-50, fax: 1-489-31-53 

E-mail: csalisuli@gmail.com 

2. Közép-Magyarország (Pest megye): 

mailto:fogisozd@gmail.com
mailto:csalisuli@gmail.com
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Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája és 

Készségfejlesztő Iskolája, Kollégiuma és Szociális Intézménye  

OM azonosító: 038452 (017)  

6000 Kecskemét, Juhar u. 23. 

Intézményvezető: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna, tagintézmény-vezető: Tóth Marianna  

Telefon: 06-76-478-322, 06-20-912-1970 

E-mail: iroda@juharisi.sulinet.hu 

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

A rendező megye: Baranya megye 

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038444  

7621 Pécs, Építők útja 9.  

Intézményvezető: Páváné Kurnik Zsuzsanna Mária 

Telefon: 06-72-257-338, telefon/fax:06-72-257-338/13-as mellék 

E-mail: eltes.egymi.pecs@gmail.com 

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

A rendező megye: Győr-Moson-Sopron megye 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium,  

OM azonosító: 038506  

9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2. 

Intézményvezető: Borsfai László 

Telefon/fax: 06-96-419-022 

E-mail: titkarsag@barczi-gyor.sulinet.hu  

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

A rendező megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

OM azonosító: 038477  

3578 Girincs, Rákóczi u. 1. 

Intézményvezető: Kányási Hedvig 

Telefon: 06-49-459-829, 06-49-459-830, 06-49-459-839, fax: 06-49-459-840 

E-mail: kahedv@gmail.com  

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

A rendező megye: Hajdú-Bihar megye: 

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola 

és Kollégium  

OM azonosító: 038514  

4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2. 

Intézményvezető: Kovács Anikó 

Telefon: 06-52- /531691, 06- /531690 

E-mail: barczi@iskola.debrecen.hu  

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

A rendező megye: Békés megye 

Rendező: Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM azonosító: 028452  

5600 Békéscsaba, Vandháti út 3. 

Intézményvezető: Szabó Éva 

Telefon: 06-66-328-064 Fax: 06-66-441-086 

E-mail: esely.szabo@gmail.com  

mailto:iroda@juharisi.sulinet.hu
mailto:eltes.egymi.pecs@gmail.com
mailto:titkarsag@barczi-gyor.sulinet.hu
mailto:kahedv@gmail.com
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8. Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megye): 

A rendező megye: Komárom-Esztergom megye 

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

Hegyháti Alajos Tagintézménye 

2853 Kömlőd, Szabadság utca 23. 

Intézményvezető: Szőke Éva, tagintézmény-vezető: Szász Lídia Dóra 

Telefon: 06-34-578-610 

E-mail: kemhegyhati@gmail.com 

Nevezés a döntőre: 

Régiónként 1 csapat nevezhető. 

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

a Dél-dunántúli 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:  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézménye (3600 Ózd, 48-as út 26.) 

Tagintézmény-vezető: Kozup Sándor 

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: 2018. április 16-áig. 

Költségek:  

A regionális válogatón versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségét a nevező intézmények fizetik. 

A régiós válogató megrendezésének utófeladatai: 

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

eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny feladatait, az országos versenyt rendező intézmény gyógypedagógiai tanárai állítják össze. 

Mottó: 

„Zeneszó zeng, menetelnek 

Süt a napfény, fut a felleg. 

Fel a zászló, fel az égre – 

Magyarország örömére. 

Szabadság dala szálljon, 

Aki ember, ide álljon; 

Jövel édes, szabad világ – 

Gyönyörű légy Magyarország!” 

(Sarkady Sándor: Zeneszó zeng) 

1. Általános ismeretek: Magyarország, az én hazám 

Mottó: 

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 

Az öt világrész nagy terűletén. 

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 

Ahány a szépség gazdag kebelén.” 

(Petőfi Sándor: Magyar vagyok) 

mailto:kemhegyhati@gmail.com
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A szűkebb-tágabb lakóhely ismerete: ország – megye – megyeszékhely /kérdés- felelet/ 

Tájékozódás a térképen (interaktív). 

Felszíni formák /terepasztal/ 

Nemzeti jelképeink (zászló, címer) – puzzle. 

Dallamfelismerés (Himnusz, Szózat). 

Helyes – helytelen viselkedési formák az ünnepségeken (képek válogatása). 

2. Életvitel és gondozási ismeretek 

Mottó: 

„Rongyos legények, de vitézek, 

Mind bátran harcol, bátran vág, 

S a katonának bátorsága 

Teszi diszét, nem a ruhák.” 

(Petőfi Sándor: Rongyos vitézek) 

Öltözködés – Így illik! 

Rendezett öltözködés, gondozottság (kérdés – felelet). 

Hétköznapi és ünnepi viselet (ruhafélék szétválogatása kakukktojással). 

Mosás előkészítése - kellékek kiválasztása, folttisztítás módjai (tárgyak, képek, szóképek). 

A ruhagondozás menete (mosás, teregetés, vasalás, hajtogatás) – cselekvéses helyzetek. 

Balesetvédelmi szabályok betartása (kérdés – felelet). 

3. Kézműves tevékenység- Ünnepi ékszer készítése (gyöngyfűzés) 

Mottó: 

„Ilyen asszony való nékem, 

Mint az én kis feleségem. 

Eszemadta kis barnája, 

Te vagy a világ rózsája.” 

(Petőfi Sándor: Ilyen asszony való nékem) 

A közösségi együttlét alkalmai: az ünnepek. 

Nemzeti – családi – egyházi ünnepek (kapcsolódó jelképek, eszközök válogatása csoportosítása). 

1848-as szabadságharc kisszótára (rejtvény). 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Anyám tyúkja, Füstbe ment terv című verseinek felismerése. 

Trikolor karkötő készítése gyöngyből fűzéssel. 

4. Konyhai gyakorlatok - Reggeli a Pilvax kávéházban 

Mottó: 

„Befordúltam a konyhára, 

Rágyujtottam a pipára... 

Azaz rágyujtottam volna, 

Hogyha már nem égett volna.” 

(Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára) 

Virsli – szalagrózsa sütve, tejeskávé kísérettel. 

Bevásárlólista készítése (szókártyák). 

Játékos fűszerfelismerés.  

Balesetvédelmi ismeretek (kérdés – válasz). 

5. Sport, mozgás, játékos akadályverseny- „Bátorsággal és becsülettel” huszár módra 

Mottó:  

„Trombita harsog, dob pereg, 

Kész a csatára a sereg. 

Előre!” 

(Petőfi Sándor: Csatadal) 

Mozgásos feladatok játékosan: 
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Szlalomozás, célba dobás, egyensúlyozás a bástyákon, várlétra-mászás, várárok-ugrás, átbújás titkos alagúton, 

huszársereg toborzása. 

Csapatjáték: Ágyútűz-játék. 

A verseny díjazása: 

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

Költségek: 

A versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!  

A versenyző tanulók és a kísérő tanárok étkezése és szállása a rendező intézmény által biztosított. 

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntő rendezési költségeit. 

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

eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 
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A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XLIII. 

ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENYE 

A verseny időpontja: 2018. június 1-2.  

Rendező: Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, 

Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium 

OM azonosító: 038562 Tankerület azonosító: 632001 

9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. 

Igazgató: Nagy Gábor 

Telefon: 06-94-360-206, Telefon/fax: 06-94-562-081 

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

informatika 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: 2018. április 10. 

A megyei/fővárosi fordulók feladatai az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé, a Hivatal által 

meghatározott időpontban. Az ehhez szükséges hivatkozást a Hivatal megküldi a válogatókat rendező iskolák 

vezetőinek. A tárhelyen az állomásonkénti versenyanyag tömörített (Zip) PDF formában lesznek találhatók. 

A letöltött  feladatokat titkosan kell kezelni. 

A versenyfeladatok a megyei verseny megkezdése előtt (2018. április 10.) nem kerülhetnek nyilvánosságra, 

kipróbálásra. 

A versenyanyag előkészítését, a sokszorosítást csak olyan személy(ek) végezheti(k), aki az intézmény csapatának 

felkészítésében nem vett(ek) részt!  

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

1. Bács-Kiskun megye:  

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038451  

6300 Kalocsa, Tompa Mihály utca 10-14. 

Intézményvezető: Csupor Zsolt Jánosné 

Telefon: 06-78-461-667 

E-mail: nebulokalocsa@gmail.com  

2. Baranya megye: 

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 

Kollégium 

OM azonosító: 038441 

7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. 

Intézményvezető: Pappné Csutorás Zsuzsanna 

Telefon: 06-72-581-106 

E-mail: igazgato@komloiegymi.hu  

3. Békés megye:  

Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola Pánczél Imre 

Tagintézménye 

mailto:nebulokalocsa@gmail.com
mailto:igazgato@komloiegymi.hu
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OM azonosító: 028452 (011)  

5700 Gyula, Szent István út 36. 

Intézményvezető: Szabó Éva, Tagintézmény-vezető: Örkényi –Nyist Kornélia 

Telefon: 06-66-463-167 

E-mail: nyist.esely@gmail.com 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sárospataki Tagintézménye 

OM azonosító: 038477 (005)  

3950 Sárospatak, Nagy Lajos utca 10. 

Tagintézmény-vezető: Kis Márta 

Telefon: 06-47-311-120 

E-mail: erdelyialtalanos@gmail.com  

5. Budapest (főváros): 

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038434  

1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.  

Főigazgató: Rábel Krisztina 

Telefon: 06-1-283-03-77, 06-1-283-07-59/222 

E-mail: rabel.krisztina@fovarosi-benedek.hu 

6. Csongrád megye: 

Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola 

OM azonosító: 203025 

6800  Hódmezővásárhely Szék u. 5. 

Intézményvezető: Kissné Hatvani Erika 

Telefon és fax: 06-62-246-074 

E-mail: aranyossy@aranyossyagoston.hodtav.hu  

7. Fejér megye: 

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038494 

7000 Sárbogárd, József Attila utca 20.  

Intézményvezető: Kéri Zoltánné 

Telefon: 06-25-508-181, Fax: 06-25-508-180 

E-mail: igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu 

8. Győr-Moson-Sopron megye: 

Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

OM azonosító: 038503  

9400 Sopron, Brennbergi út 82.  

Intézményvezető: Krutzlerné Szarka Tünde 

Telefon: 06-99-512-730 

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

9. Hajdú-Bihar megye: 

Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 038789  

4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György utca 10-12. 

Intézményvezető: Ódor Csabáné 

Telefon: 06-52-558-745 

E-mail: iskola.hsz@gmail.com  

mailto:erdelyialtalanos@gmail.com
mailto:rabel.krisztina@fovarosi-benedek.hu
mailto:aranyossy@aranyossyagoston.hodtav.hu
mailto:igazgato@kossuth-sbogard.sulinet.hu
mailto:iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu
mailto:iskola.hsz@gmail.com
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10. Heves megye: 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038524 

3000 Hatvan, Ratkó József út 10. 

Intézményvezető: Ványi Lászlóné 

Telefon: 06-37-341-551, Fax:06-37-540-959 

E-mail: lesznai@lesznia.hu 

11. Jász-Nagykun-Szolnok megye: 

Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM azonosító: 038405 

5000 Szolnok, Liget utca 10. 

Intézményvezető: Dr. Kovácsné Okler Edit 

Telefon és fax: 06-56-421-103 

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

12. Komárom-Esztergom megye: 

Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM azonosító: 038526  

2500 Esztergom, Dobogókői út 29. 

Intézményvezető: Bodrogai Tibor  

Telefon/fax: 06-33-523-150 

E-mail: egymi.egom@gmail.com 

13. Nógrád megye: 

Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

OM azonosító: 038535 

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/a.  

Intézményvezető: Fenes Andrea Anna 

Telefon és fax: 06-32-411-848 

E-mail: illyes@starjan.hu, illyesgyulaneiskola@gmail.com  

14. Pest megye: 

Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 200121  

2112 Veresegyház, Kálvin út 6. 

Intézményvezető: Csáthy Tamás 

Telefon: 06-28-594-171, Fax: 06-28-589-785 

E-mail: veresegyhazegymi@gmail.com 

15. Somogy megye: 

Barcsi Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038806 

7570 Barcs, Széchenyi István utca 2. 

Intézményvezető: Szemere Márta Katalin 

Telefon: 06-82-565-122, Fax: 06-82-463-323 

E-mail: szivarvanybarcs2@gmail.com 

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038397  

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.  

mailto:lesznai@lesznia.hu
mailto:ligetaltisk@liget-szolnok.sulinet.hu
mailto:egymi.egom@gmail.com
mailto:illyes@starjan.hu
mailto:illyesgyulaneiskola@gmail.com
mailto:veresegyhazegymi@gmail.com
mailto:szivarvanybarcs2@gmail.com
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Tagintézmény-vezető: Braun Mária 

Telefon és fax: 06-42-314-520 

E-mail: iskola.barczi@gmail.com  

17. Tolna megye: 

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szivárvány Általános Iskolája 

OM azonosító: 101304 (015)  

7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.  

Intézményvezető: Rajkóné Kiss Ágnes, Tagintézmény-vezető: Péterfalviné Kalmár Piroska 

Telefon: 06-74-510-188, 06-74-510-293 

-mail: tmegymi@gmail.com, egymi.szivarvany@gmail.com 

18. Vas megye: 

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító 

Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium 

OM azonosító: 038562 

9730 Kőszeg, Kiss János u. 31. 

Igazgató: Nagy Gábor 

Telefon: 06-94-360-206, Telefon/fax: 06-94-562-081 

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

19. Veszprém megye: 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

OM azonosító: 038571 

8100 Várpalota, Dankó utca 16/V. 

Intézményvezető: Pócsik József 

Telefon: 06-88-599-541, Fax: 06-88-599-540 

E-mail: bartostitkarsag2013@gmail.com  

20. Zala megye: 

Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

OM azonosító: 038576 

8360 Keszthely, Zöldmező u. 2. 

Intézményvezető: Krasznai Tamásné 

Telefon: 06-83-312-597 

E-mail: inof@zoldmezo.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 2018. március 6-ig. 

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 és 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:  

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító 

Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium (9730 Kőszeg, Kiss János u. 31.) Igazgató: Nagy Gábor 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. a csapat tagjainak nevét, évfolyamát, 

2. iskola nevét, címét, elérhetőségeit, intézményvezető nevét, 

mailto:iskola.barczi@gmail.com
mailto:tmegymi@gmail.com
mailto:bartostitkarsag2013@gmail.com
mailto:inof@zoldmezo.hu
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3. a felkészítő tanár(ok) nevét, 

4. a kísérő személy(ek) nevét. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. április 20. 

Költségek: 

A megyei válogatón a versenyző tanulók és a kísérő tanárok utazási költségeit a nevező intézmények fizetik. 

A megyei válogató megrendezésének utófeladatai: 

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

eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Az országos döntő versenyfeladatait a rendező iskola: a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium szaktanárai állítják össze, az 

OH megbízásából. 

A verseny témakörei: 

1. Magyar irodalom 

Mottó:  

„…a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”  

Gárdonyi Géza és az Egri csillagok 

A regény születése, mondanivalója. 

Fejezetek, (fő cselekménymozzanatok). 

 Totó (Ki?, Hol?, Miért?). 

 Rejtvény (helyszín, tárgy, esemény). 

 Puzzle (képek fejezetekhez kapcsolása, sorba állítása). 

A szereplők jellemzése, csoportosítása. 

2. Történelem 

Mottó:  

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn.” 

(Gróf Széchenyi István) 

Nándorfehérvártól Mohácsig (Hunyadiak kora, parasztháború, török támadás) 

Három részre szakadt ország. 

Végvári hősök (élet a végvárakon, jelentősebb végvári harcok). 

Török világ Magyarországon (török emlékek hazánkban). 

3. Informatika (Egyéni verseny) 

Mottó:  

„Nincs szükség arra, hogy az ember egyszemélyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja 

bármilyen kérdésre megtalálni a választ.” 

(Adam J. Jackson) 

6. évfolyam: 

Számítógépes alapismeretek (a számítógép részei: be- és kimeneti perifériák, a számítógép működtetése, egér és 

billentyűzet használata, felhasználói felület kezelése, informatikai eszközök kezelése, stb.). 

Alkalmazói ismeretek (egyszerű, rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, szövegszerkesztés, képszerkesztés, 

a Microsoft Office Word és a Paint használata). 

Internethasználat (böngészés, keresés). 

7. évfolyam: 

Számítógépes alapismeretek (a számítógép részei: be- és kimeneti perifériák, a számítógép működtetése, egér és 

billentyűzet használata, felhasználói felület kezelése, informatikai eszközök kezelése, operációs rendszerek, stb.). 
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Alkalmazói ismeretek (egyszerű, rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, szövegszerkesztés, képszerkesztés, 

a Microsoft Office Word és a Paint használata, táblázat létrehozása). 

Internethasználat (böngészés, keresés, e-mail használat). 

4. Életvitel és Gyakorlati ismeretek 

Mottó:  

„Természetes dolog, hogy az ember fiatalon legyőzhetetlennek érzi magát és fittyet hány az egészséges életmódra 

vonatkozó tanácsoknak. Csakhogy éppen fiatalkorban veti meg későbbi élete alapjait.”  

(David B. Agus) 

Egészséges életmód. 

Korszerű, sokoldalú táplálkozás. Fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok és ásványi anyagok. 

Táplálékpiramis. Étrend összeállítás. 

Mozgás (sport, aktív szabadidős tevékenység) szerepe egészségünk megőrzésében. 

Káros szenvedélyektől való tartózkodás (dohányzás, alkohol, kábítószer, játékszenvedély). 

5. Földrajz  

Mottó:  

„…..Legszebb ország hazám 

Az öt világrész nagy terűletén. 

Egy kis világ maga.”  

(Petőfi Sándor) 

Magyarország a Kárpát-medence ölelésében.  

Hazánk nagy tájai, átfogó természetföldrajzi jellemzői, értékei, nagyobb városai. 

Térképismeret, tájékozódás vaktérképen. 

Hazánk megyéi, nemzeti parkjai. 

A nemzeti kultúra és a magyarság nemzetközi híre: híres utazók, tudósok, szellemi és gazdasági termékek, 

történelmi-kulturális hagyományok, hungarikumok. 

6. Természetismeret  

Mottó:  

A természetben „nem is csalódsz, elhiheted. Nem beszél, hát nem is hazudik, nem ígér, és mégis odaadja mindenét, 

nem szól és mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott.” 

(Fekete István) 

Hazai tájak életközösségei. 

Az erdő természetes életközössége: az erdő szintjei, az erdőn előforduló növények felismerése, jellemző 

tulajdonságai. 

Állatok rendszerezése, testfelépítésük, kültakarójuk, mozgásuk, táplálkozásuk, szaporodásuk alapján. 

Az erdő védelme. 

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 versenyen nevezési díj, regisztrációs díj nincs!  

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, a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást és a verseny 

eredménylistáját meg kell küldeni a Hivatalnak. 


