
XXXVII. Koncz Dezső Országos Tanulmányi Verseny az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára 

A verseny időpontja: 2023. május 26-27. 

Rendező: Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium 

OM azonosító: 038585  

4300 Nyírbátor Debreceni utca 67. 

Telefon: 42/281-244 

Honlap: www.eltes-nybator.sulinet.hu 

E-mail: eltes.matyas@t-online.hu 

A verseny célja: Az elsajátított szociális készségek alkalmazása új, versenyszituációkban. 

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

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon 

való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 

A versenyzők és a kísérő tanárok útiköltségét a nevező intézmények fizetik. 

A nevezés feltételei: Az országos tanulmányi versenyen az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését-oktatását ellátó általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói vehetnek részt. 

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

ISKOLAI VÁLOGATÓ 

Az iskolai válogató megrendezésének ajánlott időpontja: 2023. február. 

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. Az ehhez szükséges hivatkozást 

2022. november 30-ig a Hivatal megküldi a regionális válogatókat rendező iskolák vezetőinek. 

A tárhelyen az állomásonkénti PDF formátumú versenyanyagok tömörített (zip) fájlban 

letölthetők. A rendező iskolák a verseny iránt érdeklődő intézményeknek hozzáférést 

biztosítanak a feladatokhoz.  

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

A regionális válogatók ideje: 2023. március 27-31. 

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

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

http://www.eltes-nybator.sulinet.hu/


1. Főváros (Budapest) 

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

EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 

OM azonosító: 038386 

1034 Budapest, San Marco utca 48-50. 

Telefon: 1/225-0450 

E-mail: kantoragnes.csalogany@gmail.com 

2. Közép-Magyarország (Pest megye) 

A rendező megye: Pest megye 

Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Fejlesztő 

Nevelést-Oktatást Végző Iskola Simon Antal Tagintézménye 

OM azonosító: 032652 

2600 Vác, Naszály út 29. 

Telefon: 27/518-910; 30/713-1943 

E-mail: igazgato@simonantal.chazar.hu 

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

A rendező megye: Baranya megye 

Meixner Ildikó EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző 

Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium 

OM azonosító: 038442 

7700 Mohács, Kórház utca 1-3. 

Telefon: 69/322-133 

E-mail: mohacs@meixner-egymi.hu 

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

A rendező megye: Vas megye 

Rum-Kastély EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 038566 

9766 Rum, Kastély park 1. 

Telefon: 94/579-020 

E-mail: rumkastely@rumkastely.hu 

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

A rendező megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

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

Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és EGYMI 

OM azonosító: 038477 

3578 Girincs, Rákóczi utca 1. 

Telefon: 49/459-829 

E-mail: kahedv@gmail.com 
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6. Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 

A rendező megye: Hajdú-Bihar megye: 

Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 038514 

4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2. 

Telefon: 52/531-690 

E-mail: barczi@barczi-debr.edu.hu 

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

A rendező megye: Bács-Kiskun megye 

Kiskunhalasi EGYMI, Óvoda és Általános Iskola 

OM azonosító: 038456 

6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 17. 

Telefon: 77/422-249 

E-mail: specialishalas@gmail.com 

8. Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) 

A rendező megye: Komárom-Esztergom megye 

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

Iskola és Kollégium Hegyháti Alajos Tagintézménye 

OM azonosító: 038530 

2853 Kömlőd, Szabadság utca 23. 

Telefon: 34/578-610 

E-mail: kemhegyhati@gmail.com 

Nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve a 

megyei válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A 

géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve (PDF 

formában) a versenyzők aktuális tanulmányi évfolyamát igazoló iskolai tanulmányi értesítő 

(ellenőrző könyv) bélyegzővel hitelesített másolatával együtt elektronikusan a válogatót 

rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Nevezési határidő a regionális válogatókra: 2023. február 24. 

Értékelés a válogatókon: A versenyzőket valamennyi állomáson 3-3 fős zsűri értékeli. 

Amennyiben a legjobb eredményt elérő csapatok pontszáma azonos, pótfeladat megoldása 

alapján kell eldönteni az első helyezést. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

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

Nevezés feltételei: 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. 

Nevezés módja: A regionális válogatót rendező intézmény vezetője a továbbjutó csapatok 

nevezési lapját – a versenyt követő héten – megküldi az országos döntőt rendező intézménynek.  



A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos döntőt 

rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A géppel kitöltött 

nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve (PDF formában) a 

versenyzők aktuális tanulmányi évfolyamát igazoló iskolai tanulmányi értesítő (ellenőrző 

könyv) bélyegzővel hitelesített másolatával együtt elektronikusan a rendező iskola e-mail 

címére kell elküldeni. 

Nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. április 7. 

A verseny díjazása: Valamennyi résztvevő emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat 

tárgyjutalomban és oklevélben részesül. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján olvasható 

VERSENYFELADATOK 

1. állomás: Általános ismeretek: „Ez a nap más,…” – Születésnap 

Mottó: 

„Az ünnepnap azért kápráztat el, 

Mert szürke napokból ragyog elő, 

Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel 

Itt-ott egy-egy igazi drágakő.” 

(William Shakespeare) 

Ünnepek 

 Ünnepek felismerése képek, jelképek alapján. 

 Ünnepek csoportosítása (szókép-kép egyeztetése). 

 Születésnap kiemelése- Keresztrejtvény megoldása képek segítségével. 

Puzzle összeillesztése-évszakóra 

 Évszakok felismerése, egyeztetése (szókép-évszakok). 

 Saját születésnap hozzárendelése. 

Interaktív feladat 

 Születésnapi meghívó hiányos szövegének kiegészítése. 

 Születésnapi parti kellékeinek kiválasztása. 

Zenés feladat 

 Dalrészletek meghallgatása, egyeztetése az ünnepeket ábrázoló képekkel. 

2. állomás: Konyhai ismeretek: Gyümölcstorta készítése, díszítése gyümölccsel 

Mottó: 

„Torta, torta ahány torta, 

annyi íz és annyi forma. 

Lehet kerek, emeletes, 

lehet akár négyszögletes. 

Lehet piros, málnás, epres, 

ribizlis vagy rumos meggyes...” 

(Kiskalász: Torta/Bartos Erika) 



Balesetvédelmi ismeretek 

 Kérdés-felelet. 

Alapanyagok válogatása 

 Gyümölcstorta és limonádé elkészítéséhez szükséges alapanyagok és eszközök 

kiválasztása. 

Gyümölcstorta elkészítése 

 Gyümölcstorta megtöltése hidegen elkészíthető pudinggal, díszítése gyümölcsökkel. 

Limonádé elkészítése 

 Limonádé elkészítése. 

Terítés 

 Ünnepi alkalomra terítés, édesség és ital tálalása. 

3. állomás: Életvitel és gondozási ismeretek: Jeles nap ez nekem! Tizenhárom éves lettem. 

Mottó: 

„Legyen szép, legyen jó, 

Legyen vígan mosolygó, 

Legyen minden nap olyan boldog, 

mint a születésnapod!” 

(Kaczúr Csilla: Születésnapi dal) 

Hallgatom és értem! 

 Kérdezz-felelek, és párosító játék a felolvasott szöveg alapján. 

Gondolatbuborék 

 Illik, nem illik-születésnapi köszöntések felolvasása kártyákról és az illendők kiválasztása. 

 Ki mondhatja? Gyermeki és szülői gondolatok felolvasása mondatkártyákról, majd azok 

csoportosítása. 

Csak csinosan! 

 Alkalomhoz illő fiú és lány ruhák kiválasztása. 

Felismered? 

 Családi ünnepek felismerése képről. Szókártyák felolvasása, egyeztetése a megfelelő 

ünnep képével. Születésnap képének felismerése, kiválasztása. 

Puzzle 

 Vendégváró asztal képének kirakása. 

 Az asztalon lévő terítékek megnevezése, kiválogatása. 

Kakukktojás 

 Születésnaphoz nem tartozó eszközök kiválogatása. 

4. állomás: Kézműves tevékenység. Ajándéktárgy készítése 

Mottó: 

Az ajándék, olyan legyen, mitől vidul a lélek, 

amely belülről melegít, amitől érzem, élek! 

Mely önmagunkból adható, ami belőlünk árad, 

amit a szív tud nyújtani, amiért kezünk fárad. 

Az ajándékot készítsd Te, s töltsd meg szeretettel, 

attól lesz szép, ha egyedi, ha benne él az ember…” 

(Aranyosi Ervin: Ajándék, szeretettel) 



Ajándékválasztás 

 Szétvágott képek összeillesztése. 

 Az ajándéktárgyak és a megajándékozott személyek párosítása. 

 Anyagismeret. Ajándékéktárgyak anyagának megállapítása, csoportosítás. 

Ajándékvásárlás 

 Áruféleségek és üzletek párosítása. 

 Ajándéktárgyak értékének összehasonlítása, és az értékük szerint növekvő sorrendbe 

rendezése. 

Fényképkeret készítése vágással, ragasztással 

 Eszközök, alapanyagok kiválasztása, megnevezése. 

 Az eszközök, alapanyagok felhasználásához, a munkatevékenységhez kapcsolódó 

balesetvédelmi szabályok felsorolása. 

 Munkamenet sorrendjének felállítása – képek sorba rendezése. 

Fényképkeret készítése 

 Képkeret összeállítása. 

 Képkeret díszítése a megadott elemekkel. 

 A munkaterület rendbetétele. 

5. állomás: Sport, mozgás. Gyerünk a születésnapi partira! 

Mottó: 

A nap ma fényesen ragyog, 

ma mindenki azt suttogja: boldog születésnapot! 

És azok, akik nagyon szeretnek, 

még sok ilyen napot kívánnak neked! 

(ismeretlen) 

Indulás a születésnapi partira 

 Szlalomban futás különböző feladatokkal. 

A születésnapi parti díszítése 

 Lufival mászás a bordásfalra, majd a lufi felkötése a bordásfal legfelső fokára. 

Ajándékok az ünnepeltnek 

 Labdák eljuttatása a karikákba alagúton át. 

Virágok az ünnepeltnek 

 Virágok eljuttatása gördeszkán ülve, egyenes vonalban a bójákig. Virág behelyezése a 

bójába. A következő virágért hasalva halad a gördeszkán egyenes vonalban. 

Becsengetés a partira 

 Célba dobás. 

Születésnapi torta sütése (közös feladat) 

 Torta felépítése tányérbójákból. 

Pontegyenlőség esetén: kötélhúzás. 


