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II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott ta-

nulmányi versenyek 

 

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek 

 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szerve-

zésű művészeti tanulmányi versenyeit.  

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és 

szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szerve-

zési és lebonyolítási követelmények alapján történik. 

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakisko-

lába és szakközépiskolába járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy 

a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt. 

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenysza-

bályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladato-

kat. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott mű-

vészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az 

alábbi versenykiírások tartalmazzák. 

 

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére 

 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alap-

fokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. 

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szak-

képzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási 

intézmény hallgatója. 

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, 

nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny 

helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

XIII. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY 
  

A verseny időpontja: 2014. november 7-9. 

Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola 
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2./a 

Telefon/fax: 06-92-596-375 

E-mail: paloczi@zegzene.sulinet.hu 

Honlap: www.zegzene.sulinet.hu 

  

A verseny célja: A trombita tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, az országos döntő. 

Az országos döntő kétfordulós. 

  

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2003. június 1-jén, illetve után, 

II.  korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között, 

III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között, 

mailto:paloczi@zegzene.sulinet.hu
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IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1992. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók. 

  

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy 

felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Kétfordulós verseny. 

A verseny anyaga: Kötelező (kötelezően választható) és egy szabadon választott mű. 

 

A verseny követelményei: 

A verseny fordulóira nevezéssel leadott műsorszámokon változtatni nem lehet.  

A két forduló szabadon választott művei nem felcserélhetők. 

A döntőn a versenyzőnek mindkét forduló versenyanyagát el kell játszania. 

A szabadon választott mű stílusában és karakterben térjen el a kötelező műtől. 

A műsoridőt be kell tartani! 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

  

I. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: H. Purcell: Trombitaszó és ária  

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola I./150. Z. 12485) 

Egy szabadon választott előadási darab maximum 5 percben. 
  

Második forduló: 

Kötelező mű: Sugár Rezső: Dal és tánc 

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./5. sz. Z. 12657) 

Egy szabadon választott előadási darab maximum 5 percben. 

  

II. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: A. Vivaldi: Adagio (ismétlés nélkül) 

(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola III./66. Z. 13492) 

Egy szabadon választott előadási darab maximum 6 percben. 
  

Második forduló: 

Kötelező mű: Székely Endre: Rondino 

(Varasdy- Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./61. sz. Z. 12657) 

Egy szabadon választott előadási darab maximum 6 percben. 

  

III. korcsoport:   

Első forduló: 

Kötelezően választható művek: Cimarosa: F-dúr Concerto I-II. tétel 

A második tételben nincs ismétlés.  

(Sztán: 4 előadási darab FAM Zenei Kiadó 019) vagy 
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J. F. Telemann: F-dúr Szonáta II-I. tétel. Csak a lassú tételben kell ismételni. 

(Varasdy-Orbán, EMB Z.13270) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 
 

Második forduló: 

Kötelező mű: Bogár István: Karaktervariációk egy magyar népdalra. 

(AXA Music Pécs AXA- 1008) vagy 

F. Thomé: Fantaisie (www.imslp.org letölthető) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 

 

IV. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: D. Cimarosa: F-dúr Concerto III-IV. tétel. A negyedik tételben nincs ismétlés. 

(Sztán: 4 előadási darab FAM Zenei Kiadó 019) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 

 

Második forduló: 

Kötelező mű: A. Goedicke: Concert Etude op. 49 (Editions BIM) vagy  

Georges Hüe: Premier Solo (www.imslp.org letölthető) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben.  

 

V. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: Albinoni: C-dúr Concert III-IV. tétel 

(Timofei Doksitzer-féle barokk gyűjteményből.) Iskola honlapjáról letölthető. 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 

  

Második forduló: 

Kötelező mű: Paul Vidal: Concertino (www.imslp.org letölthető) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.  

 

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.zegzene.sulinet.hu honlapon történik. 

Ugyanitt olvashatók a részvételi díj befizetésével kapcsolatos információk is.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. október 10. 
  

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2014. szeptember 26-ától október 7-éig. 
  

A válogatók anyaga: az országos döntő első fordulójának teljes műsora. 

Követelmény: A területi válogatók szabadon választott anyagát a döntőre nem lehet megvál-

toztatni. 

  

http://www.imslp.org/
http://www.imslp.org/
http://www.imslp.org/
http://www.zegzene.sulinet.hu/
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Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 
7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy és Tolna megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola 
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Is-

kola 
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap:  www.debrecenizenede.hu 

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu 

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola  
3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye 

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola  
8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Honlap: www.kisfaludy.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest XXIII. Kerületi Galambos János Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola 

1239 Budapest, Grassalkovich u. 169. 

Terület: Budapest. 
 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. szeptember 16-áig. 
 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és 

az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. szeptember 16-áig. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

  

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hiva-

tal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

  

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 
  

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a dön-

tőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő 

  

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. október 10.  

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.farkasferencami.hu/
http://www.egerzene.hu/
http://www.kisfaludy.hu/
http://www.mzmsz.hu/
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XIV. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY 
 

A verseny időpontja: 2014. november 21-23.  

Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

5000 Szolnok, Réz u.1. 

Telefon/fax: 06-56-514-626 

E-mail: bbzenesuli@gmail.com 

Honlap: www.bbzenesuli.freeweb.hu 

 

A verseny célja: A gordonka tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 

Az országos döntő az első és negyedik korcsoport részére egyfordulós. A második és a harmadik 

korcsoport részére elődöntő-döntő (kieséses) formában rendezzük meg. 

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2003. szeptember 1-jén,  illetve után, 

II. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2003. augusztus 31.  között, 

III. korcsoport: 1999. szeptember 1-je és 2001. augusztus 31. között, 

IV. korcsoport: 1999. augusztus 31-e előtt született tanulók. 

A felső korhatár a verseny napjáig nem töltött 22. életév. 

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy 

felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelménye: 

A kötelező vagy a szabadon választott művek között szerepeljen egy magyar mű is! 

(David Popper nem tekinthető magyar szerzőnek.) 

A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni! 

A szabadon választott mű (darab) karakterben eltérő legyen a kötelező műtől. 

A műsoridőt be kell tartani! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

A döntő egy fordulós! 

Kötelezően választható etűd: 

Popper: Á-dúr etűd (Tizenöt könnyű gyakorlat gordonkára Op.76/I. 4. sz. Z.13409)  vagy 

Lee: F-dúr etűd (Gárdián Gábor: Gordonkaiskola 144.)  vagy 

Lee: c-moll etűd (Pejtsik: Gordonkaiskola 2./108. Z.14311) 

Kötelezően választható mű: 

Bartók Béla: Ha felmegyek, Tíz litero (Csáth: Előadási darabok gordonkára II./2.3.  

EMB Z.4480)  vagy 

mailto:bbzenesuli@gmail.com
http://www.bbzenesuli.freeweb.hu/
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Kodály Zoltán: Horatiusi ének (Csáth: Előadási darabok gordonkára I./15. EMB Z. 2417) 

vagy 

Weiner Leó: ”Nagydorogi csárdás” (Pejtsik: Gordonkaiskola III./130. EMB Z.14730) 

Szabadon választott mű (művek) maximum 5 percben. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható etűd: 

Popper: G-dúr etűd (Tizenöt könnyű gyakorlat gordonkára Op.76/I. 6.sz.  Z.13409)  vagy 

Lee: Á-dúr etűd (Melodikus etűdök Op.31/6. E. Peters 9068A  illetve   

 Lee: Melodikus és progresszív etűdök Op.31/6. Schott ED969)  vagy 

Dotzauer: C-dúr etűd (Dotzauer-Klingenberg-Pejtsik I/10. Z.13486  illetve   

Friss: Gordonkaiskola III/53. Z.5241) 

Kötelezően választható mű: 

Bartók Béla: Gyermekeknek 4. 12. (Z.2325) vagy 

Weiner: Szvit (Pejtsik: Gordonkaiskola III/109. Z.14730) vagy 

Borgulya: Kézenfogva (Gárdián II/1. 53.sz. RÉT 034) 

Szabadon választott mű (művek) maximum 5 percben. Ciklikus mű tételei is lehetnek. 

 

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

Nölck: Marionett-keringő (Gárdián: Gordonkaiskola II./2.116. RÉT 035)  vagy 

Corelli: Sarabanda e Gavotte (Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 3/2. Z.14037) 

vagy 

Cui: Keleti dal (Cesar Cui Op.50. No.9. / imslp.org) 

Szabadon választott mű (művek) maximum 5 percben. Ciklikus mű tételei is lehetnek. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható etűd: 

Kummer: C-dúr etűd (Kummer: 10 Melodikus etűd Op.57/1. Z.13873) vagy 

Merk: C-dúr etűd (Friss: Gordonkaiskola V/ 36. Z. 6563 illetve Merk: 20 etűd/2. Op. 11. 

Peters 10775.) vagy 

Dotzauer: B-dúr etűd (Dotzauer-Klingenberg II/42. Z.13487) illetve  

Gárdián: II/2.86. RÉT 035) 

Kötelezően választható mű: 

Bartók Béla: Este a székelyeknél (Mező László-Mező Imre EMB 8319)  vagy 

Farkas Ferenc: Népdalszonatina (EMB Z.2458)  vagy 

Hidas Frigyes: Vidámság C-dúrban (Gárdián II/2. 114.) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. Ciklikus mű tételei is lehetnek. 

 

Döntő: 

Kötelezően választható mű: 

Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele  

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. Ciklikus mű tételei is lehetnek. 

 

IV. korcsoport: 

A döntő egy fordulós! 

Kötelezően választható mű: 

Vecsey: Valse triste (Moments Musicaux Z.13888)  vagy 
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Farkas Ferenc: Arioso (Friss: Gordonkaiskola V./39. Z.6563)  vagy 

Járdányi Pál: Melódia (Z.2840) 

Szabadon választott mű (művek) maximum 10 percben. Két különböző karakterű mű  vagy  

Ciklikus mű lassú és gyors tétele. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki. 

A nevezés a döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.bbzenesuli.freeweb.hu 

letölthető amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. október 30-áig. 

A tanuló útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény 

fedezi.  

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos verseny nevezési határideje: 2014. október 30. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2014. október 10-étől 2014. október 20-áig. 

 

A válogatók anyaga: I. és IV. korcsoportnál az országos forduló teljes, a II. és III.  

korcsoportnál az országos forduló elődöntőjének műsora. 

Követelmény: A területi válogatók anyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

 

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

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 
7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola 
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola  
3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Is-

kola 

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap:  www.debrecenizenede.hu 

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola  

2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: www.vujicsics.net 

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. Honlap: www.bartokzi.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest XXI. Kerületi Fasang Árpád Zenei Alapfo-

kú Művészeti Iskola 

1211 Budapest, Posztógyár u. 2. Honlap: www.fasangarpadzeneiskola.hu 

Terület: Budapest. 

http://www.bbzenesuli.freeweb.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.vujicsics.net/
http://www.bartokzi.hu/
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Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. szeptember 30. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető, amit 

kitöltve az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. szeptember  30-áig. 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal 

összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs! 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

 

Az országos fordulóba (döntőbe) jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az  

Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. október 30. 
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II. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY 

Regős István emlékére 

 

A verseny időpontja: 2014. december 5-6. 

Rendező: Tóth Aladár Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

1063 Budapest, Szív u. 19-21. 

 Telefon/fax: 06-1-351-68-88 

 E-mail: tazi@tothaladar.hu 

 Honlap: www.tothaladar.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú jazz-zene oktatás pedagógiai munkájának, eredményeinek be-

mutatása. A tehetségkutatás, tehetséggondozás feladatainak támogatása, az énekes, hangsze-

res szólisták, az együttesek tanulóinak, tanárainak és iskoláiknak a nyilvánosság biztosítása. A 

jazz-zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a muzsikálás gyakorlatában. Az 

együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, értékeinek, művészi színvonalának bemutatása 

az alapfokú jazz-zene oktatásában. A jazzének és a hangszeres jazz tanszakok művészetpeda-

gógiai eredményeinek mérése. 

Tanulmányi verseny. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.  

 

A nevezés feltétele:  

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki jelenleg, vagy korábban középfokú, vagy felső-

fokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott jazz zenei szakon.  
Egy tanuló legfeljebb kétszer nevezhető. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Jazz énekes szólista 

B) Jazz hangszeres szólista 

C) Jazz együttes 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

 

A verseny általános követelményei:  

A kötelező mű mellett minden versenyzőnek szabadon választott műv(ek)et is kell játszania. 

A szabadon választott mű(vek) és a kötelező mű eltérő stílusúak legyenek. 

A műsoridő nem léphető túl. 

 

A verseny követelményei az énekes és hangszeres szólisták számára: 

Mindkét korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni ritmus szekció kísérettel. 

Ritmus szekcióról (zongora/gitár – basszus – dob) és a szükséges próbákról a rendező iskola 

gondoskodik. 

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától. 

A kötelező és a szabadon választott darab kottáját (ill. a kísérő ritmus szekció számára készült 

real book-szerű lejegyzést, harmóniamenet) a jelentkezési lappal együtt legkésőbb október 20-

áig meg kell küldeni a rendező iskola címére. 

 

A) JAZZ ÉNEKES SZÓLISTA KATEGÓRIA 

 

Korcsoportok: 

mailto:tazi@tothaladar.hu
http://www.tothaladar.hu/
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I.  korcsoport: 1994. szeptember 1-jén, illetve utána született, 

II. korcsoport: 1994. augusztus 31-én, illetve előtte született tanulók. 

 

A nevezés feltétele: Az I. és a II. korcsoportban egy alapfokú évfolyam követelményének sike-

res elvégzése is elegendő a nevezéshez.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: egy blues - dúr hangnemben. 

Szabadon választott mű(vek ): 1 vagy 2 jazz standard. 

Műsoridő maximum 10 perc.  

 

II. korcsoport: 

Kötelező mű: egy medium swing jazz standard. 

Szabadon választott mű(vek): 1 vagy 2 jazz standard. 

Műsoridő maximum 10 perc.  

 

B) JAZZ HANGSZERES SZÓLISTA KATEGÓRIA 

A verseny a jazz tanszakok gitár, zongora, szaxofon (fuvola, klarinét) trombita, harsona sza-

kos tanulói számára kerül megrendezésre. 

 

A nevezés feltétele: 

A versenyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik az I. korcsoportban legalább egy, a II. 

korcsoportban legalább két alapfokú jazz évfolyam követelményét sikeresen teljesítették és a 

verseny tanévében tanulói jogviszonnyal rendelkeznek a nevező intézményben.  

 

Korcsoportok: 

I.  korcsoport: 1997. szeptember 1-jén, illetve utána született, 

II. korcsoport: 1997. augusztus 31-én, illetve előtte született tanulók. 

 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: egy blues - dúr hangnemben. 

Szabadon választott mű(vek ): 1 vagy 2 jazz standard. 

Műsoridő maximum 10 perc.  

 

II. korcsoport  

Kötelező mű: egy blues - moll hangnemben. 

Szabadon választott mű(vek): 1 vagy 2 jazz standard. 

Műsoridő maximum 10 perc.  

 

D) JAZZ EGYÜTTES KATEGÓRIA 

 

A nevezés feltételei:  

1. A versenyre egy, vagy több alapfokú művészetoktatási intézmény által működtetett együt-

tesek (tanulói) jelentkezhetnek, akik tanulói jogviszonyban vannak a nevező intézményekkel. 

2. Az együttes tagjainak száma minimum 3 fő. 

3. Az együttesek tetszőleges összeállításban léphetnek fel a következő hangszerekkel: ének 

gitár, zongora, bőgő-basszusgitár, szaxofon, trombita, harsona, dob (fuvola, klarinét). 

 

Korcsoportok: 

I.  korcsoport: a tagok átlag életkora 18 év. 
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II. korcsoport: a tagok átlag életkora 22 év. 

Az átlag életkor a matematika kerekítési szabályai alapján számolandó, a verseny napjáig be-

töltött (18 vagy 22) életkorral.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: egy blues - dúr hangnemben. 

Szabadon választott mű(vek): 1 vagy 2 jazz standard. 

Műsoridő maximum 15 perc.  

 

II. korcsoport: 

Kötelező mű: egy blues - moll hangnemben. 

Szabadon választott mű(vek): 1 vagy 2 jazz standard 

Műsoridő maximum 15 perc.  

 

A verseny díjai: A versenybizottság mind három kategóriában, minden korcsoportban I., II. és 

III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

A versenybizottság támogatja saját művek, illetve átdolgozások, hangszerelések bemutatását. 

Kiemelkedő előadásokért különdíjat biztosít. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról 2014. szeptember 30-ától az iskola 

honlapjáról, www.tothaladar.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell 

eljuttatni 2014. október 20-áig. 

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2014. október 20. 

 

 

 

  

http://www.tothaladar.hu/
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VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS 

CSEMBALÓVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 12.  

Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti 

Alapfokú Művészeti Iskola      
1165 Budapest, Táncsics utca 7. 

Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54 

E-mail: info@razeneiskola.hu 

Honlap: www.razeneiskola.hu 

 

CIMBALOMVERSENY 

A verseny célja: A cimbalom tantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkuta-

tás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.  

 

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Kamarazene  

 

A nevezés feltétele:  

Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető. 

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2004. június 1-jén és után, 

II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között, 

III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év. 

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

 

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű. 

A verseny követelménye: 

A kötelező versenyanyagból legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen. 

A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.  

A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett. 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező művek:  

1. Egy barokk vagy klasszikus tánc.  

mailto:info@razeneiskola.hu
http://www.razeneiskola.hu/
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Javasolt kották: Anna Magdaléna Bach kötet (EMB 30), Gerencsér-Szeverényi: Cim-

balomiskola (EMB 13015), Régi táncok gyermekeknek (EMB 2629), nehézségi szintjén. 

2. Egy XX. századi magyar szerző műve.  

Javasolt kották: Bartók: Gyermekeknek I-IV. Füzet (EMB 5454, 5455), Szöllős Beat-

rix: Cimbalommuzsika (EMB 8464, 8465), Kodály: Gyermektáncok (BH 100358). 

Egy szabadon választott darab. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

  

II. korcsoport: 

Kötelező művek: 

1. Egy barokk tánc. 

Handel, J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Couperin stb. barokk zeneszerző zeneműve.  

2. Egy klasszikus zeneszerző darabja vagy Bartók Béla egyik műve. 

Egy szabadon választott darab. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

III. korcsoport:  

Kötelező művek: 

1. Egy szonáta vagy szvit tétel  

J. S. Bach angol vagy francia szvit egy-egy tétele, D. Scarlatti 200 Szonáta I-IV. 

2. Egy előadási darab kísérettel bármely zenei korszakból  

vagy Bartók: Román táncok (UE5802), vagy Mikrokozmosz I-IV. füzetekből (EMB 

125, 126, 127, 128) egy darab  

Egy szabadon választott darab.  

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező művek: 

1. Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit, versenymű egy-egy tétele, tétel párja. 

2. Egy előadási darab a romantika korából vagy  

Bartók: Szonatina (EMB 117) vagy duók sorozatából egy-egy darab    

Egy szabadon választott darab. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA 

 

Cimbalomduók, cimbalomtriók.  

Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.  

 

A kamaracsoportoknál nincs létszám meghatározás. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2004. június 1-jén és után, 

II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között, 

III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év. 

 

A Nevezés feltételei: 
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A cimbalomduók, triók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor 

a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg. 

Egyéb kamarazenei csoportoknál a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növen-

dékek életkorától függ.  

 

A verseny követelményei: 

A versenyműsor bemutatása során a kotta használata megengedett. 

A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló idő-

keretet.  

A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.  

Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el! 

Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek. 

A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két külön-

böző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen. 

 

Műsoridő: 

I.    korcsoport: maximum 6 perc. 

II.   korcsoport: maximum 8 perc. 

III. korcsoport: maximum 10 perc. 

IV. korcsoport: maximum 10 perc. 

 

1685-ben született a barokk korszak három kiemelkedő zeneszerzője, J. S. Bach (03.21.), D. 

Scarlatti (10.26.) és G. F. Handel (02.23), akiknek a művei tanítási anyagunk törzsanyagát 

képezi. A verseny aktualitása e szerzők születésének 330. évfordulója.  

Bartók Béla halálának 70. évfordulója is ez év szeptemberében (26-án lesz) 

 

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést 

és különdíjakat adhat ki.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.razeneiskola.hu letölthető, amit 

kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. január 10-éig 

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre. 

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a ne-

vező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 9. 

 

CSEMBALÓVERSENY 

A verseny célja: A csembaló tantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós). 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2004. június 1-jén és után, 

http://www.razeneiskola.hu/
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II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között, 

III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év. 

 

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Kamarazene  

 

A nevezés feltételei: 

Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető. 

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

A verseny anyaga: Két kötelező mű és szabadon választott mű(ek). 

 

A verseny követelményei: 

A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett. 

A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló idő-

keretet, a műsoridő betartása kötelező. 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező művek: 

J. S. Bach: 1 vagy 2 szabadon választott darab/tétel (pl. Kis prelúdium). 

Francia csembalózene (Fr. Couperin, J. Fr. Dandrieu, J. Ph. Rameau stb.) 

20-21. századi magyar mű/művek.  

(Adaptáció is lehet, pl. Bartók Béla: Mikrokozmosz, Kurtág György: Játékok, stb.) 

Szabadon választott darab/ok. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező művek: 

J. S. Bach: Egy 2 szólamú invenció / 1 vagy 2 Kis prelúdium. 

Korabarokk mű/művek (16-17. század, G. Frescobaldi, W. Byrd, H. Purcell stb.) 

XX-XXI. századi magyar csembalódarab/ok (pl. Petrovics Emil: 4 Önarckép álarcban EMB 

5426). 

Szabadon választott darab/ok. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező művek:  

J. S. Bach: Egy 3 szólamú invenció/ 1-3 szvit-tétel. 

Francia csembalózene, egy szabad Prelude kötelezően (pl. Louis Couperin, L. Marchand stb.) 

XX-XXI. századi magyar csembalódarab/ok (pl. Orbán György: Minuti). 

Szabadon választott darab/ok 

Műsoridő maximum 12 perc. 

 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA 

A verseny anyaga: Szabadon választott mű(ek). 
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A verseny követelményei: 

A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett. 

Műsor ideje: 

Maximum 10 perc. 

 

Értékelési szempontok: 

Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes hangszerkezelés, karak-

terek megmutatásának képessége, jó ízlés; a kamara előadásban az összhang a partnerekkel, 

tempóválasztás- és tartás. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést 

és különdíjakat adhat ki.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.razeneiskola.hu letölthető, amit 

kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. január 10-éig 

 

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre. 

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a ne-

vező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 9. 

  

http://www.razeneiskola.hu/
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VIII. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVER-

SENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 27-29.  

Rendező: Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6. 

Telefon/fax: 06-96-519-362 

E-mail: iskola@lisztzeneiskola.hu 

Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 

 

A verseny célja: Az ütőhangszeres tantárgy pedagógiai eredményének mérése, a tehetséges 

tanulók országos szintű bemutatkozása. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (egyfordulós) 

 

A verseny kategóriái: 

A) Szóló  

B) Duó  

 

A nevezés feltételei: Egy intézmény a szóló és duó kategóriában korcsoportoktól függetlenül 

összesen maximum 4 nevezést adhat be.  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

 

A verseny követelményei: 

A műsoridőt be kell tartani! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

A versenybizottság a szabadon választott művek kottáinak másolatát 3 példányban kéri, amit 

a regisztráció során kérünk leadni. 

A verseny során a jelentkezéskor leadott műsoranyag nem változtatható! 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2003. június 1-jén és után születettek, 

II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között, 

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1999. június 1-jén és előtt született tanulók. 

A felső korhatár a verseny napjáig be nem töltött 22. életév. 

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű vagy művek.  

 

A verseny követelményei: 

Az előadási darabok között zongorakíséretes mű nem lehet.  

A művek választásánál kerüljék az improvizációt és az összehasonlítás érdekében a „klasszi-

kus” ütőhangszeres irodalomból válasszanak. 

 

I. Korcsoport: 

mailto:iskola@lisztzeneiskola.hu
http://www.lisztzeneiskola.hu/
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Kötelezően választható mű: 

Knauer: Kisdobiskola (FH 1021) I/16. gyakorlat, vagy egy multipercussion darab. 

Szabadon választott mű(vek) 

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 6 perc. 

 

II. Korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

S. Fink: Solobuch für kleine Trommel (EE 2861) - Gaillarde tétel,  

vagy egy multipercussion darab. 

Szabadon választott mű(vek) 

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 7 perc. 

 

III. Korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

Keune: Kisdobiskola (FH 1021)158 gyakorlat, vagy egy multipercussion darab. 

Szabadon választott mű(vek) 

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 9 perc. 

 

IV. Korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

Ben Hans: Sombrero Bolero (40 Intermediate Snare Drum Solos For Concert Performance 

HL06620067), vagy egy multipercussion darab. 

Szabadon választott mű(vek) 

A kötelező és szabadon választott mű(vek) műsorideje összesen 9 perc. 

 

B) DUÓ KATEGÓRIA 

 

A nevezés feltétele: 

Ha duó tagjainak életkor nem esik azonos korcsoportba, akkor az idősebb versenyző életkorá-

nak megfelelő korcsoportba történik a duó benevezése. 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott mű vagy művek. 

 

Műsoridő: I.   korcsoport: 6 perc 

 II.  korcsoport: 7 perc 

 III. korcsoport: 8 perc 

 IV. korcsoport: 8 perc 

 

A verseny kategóriánként és korcsoportonként kerül megrendezésre. 

 

A verseny helyezései: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. 

helyezéseket és különdíjakat adhat ki 

A nevezés módjai: A verseny nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról 

www.lisztzeneiskola.hu letölthető 2014. december 10-étől, amit kitöltve a rendező iskola ne-

vére és címére kell eljuttatni elektronikus módon. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 30. 

http://www.lisztzeneiskola.hu/
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XIII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 27-29. 

 Rendező: Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

2600 Vác, Konstantin tér 8. 

Telefon/fax: 06-27-314-893 

E-mail: bartokami.vac@gmail.com 

Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu 

 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi-, 

alkotói-, előadói-képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A gitár tan-

tárgy pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos forduló (kieséses rendszerű). 

Az országos forduló elődöntőből és döntőből áll. 

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  
 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2004. június 1-jén és után  születettek, 

II.   korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között, 

III. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között, 

VI. korcsoport: 1990. június 1-je és 1996. május 31. között születettek 

 

ORSZÁGOS FORDULÓ 

Elődöntő és döntő részből áll. 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 
 

A verseny követelményei:  

A műveket kotta nélkül kell előadni! 
A versenyző a kötelező és a szabadon választott darabok bemutatási sorrendjét meghatározhatja. 

Több szabadon választott mű esetén a művek különböző karakterűek legyenek.  

A műsoridőt kötelező betartani.  

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

A felkészüléshez bármely kiadás használható, a megadott kiadások tájékoztató jellegűek. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű(vek): A következő darabok egyike:  

a.) M. Lambert: Bourrée (Nagy-Mosóczi Gitáriskola III. EMB 12281 kötet 18-as)  

 vagy 

Anonymus: Bourrée (Nagy-Mosóczi Gitáriskola III. EMB 12281 kötet 114-es)  

 és 

b.) Egy vagy több F. Carulli vagy F. Sor etűd vagy előadási darab. 

mailto:bartokami.vac@gmail.com
http://www.vacizeneiskola.gportal.hu/
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Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 4 perc, maximum 6 perc. 

Döntő: 

Kötelező mű(vek): Egy vagy több reneszánsz tánc vagy előadási darab.  

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő: minimum 4 perc, maximum 6 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű(vek): A következő darabok egyike:  

a.) F. Sor: Andante Op. 31. No. 2. (NM 3. 160)  

 vagy 

F. Sor: Allegretto moderato Op. 31. No. 3. (NM 3. 118)  

 és 

b.) Egy vagy több reneszánsz vagy barokk tánc 

Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 5 perc, maximum 7 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező mű(vek):  

Két etűd L. Brouwer: Estudios Sencillos című sorozatából 

Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 5 perc, maximum 7 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű(vek): A következő darabok egyike: 

a.) M. Carcassi: Allegro Op. 60. No. 7. (Nagy-Mosóczi Gitáriskola V. EMB12891 kötet 67-

es) vagy 

M. Carcassi: Allegro moderato Op. 60. No.19. (Nagy-Mosóczi Gitáriskola V. EMB12891 

kötet 64-es)  

és 

b.) Egy vagy több G. A. Brescianello-tétel  

Szabadon választott mű(vek): 

Műsoridő: minimum 6 perc, maximum 8 perc 

 

Döntő: 

Kötelező mű(vek):  

Egy vagy több tétel J. K. Mertz: Magyar honi virágok című sorozatából 

Szabadon választott mű(vek): 

Műsoridő: minimum 6 perc, maximum 8 perc 

 

IV. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű(vek): A következő darabok egyike: 

a.) F. Tárrega: Marieta Mazurka  

vagy 

F. Tárrega Mazurka „Sueño”  

és 

b.) Egy G. Sanz vagy L. de Narvaez darab. 
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Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 8 perc, maximum 10 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező mű(vek):  

Két vagy több darab Kováts Barna: Rövid darabok gitártanulóknak I-II című sorozatából.  

(EMB 8883, 12065) 

Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 8 perc, maximum 10 perc 

 

V. és VI. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű(vek): A következő darabok egyike: 

a.) N. Paganini: Menüett No. 24.  

vagy 

N. Paganini: Menüett No. 25 (Vereczkey: Előadási darabok gitárra EMB 6428)  

és 

b.) H. Villa-Lobos bármely darabja 

Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 8 perc, maximum 12 perc 

 

Döntő: 

Kötelező mű(vek):  

Egy vagy több J. S. Bach-tétel a BWV-jegyzék 995-1012-ig terjedő műveiből bármely át-

iratban. A da capo formájú táncok (pl. Menüett I-II.) egy tételnek számítanak és visszatéréssel 

játszandók. A double tételek önállóan nem játszhatók. 

Szabadon választott mű(vek) 

Műsoridő: minimum 8 perc, maximum 12 perc 

 

A verseny díjai:  

A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

 

 Az országos forduló/ döntő nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról 

www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthető 2015. január 23-ától, amit kitöltve a rendező iskola 

nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2015. február 10-éig.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón, döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 10. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2015. január 20-ától 2015. február 3-áig. 

 

A válogatók anyaga: Az országos forduló elődöntőjének darabjai.  

Követelmény: 

A területi válogatók versenyanyagát nem lehet megváltoztatni az országos fordulóra! 

 

http://www.vacizeneiskola.gportal.hu/
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Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola  

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola  
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Is-

kola 
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap:  www.debrecenizenede.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye. 

Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  
2120 Dunakeszi, Bem u. 27. Honlap: www.farkasferencami.hu 

Terület: Fejér, Nógrád, Heves és Pest megye 

Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

9022 Győr Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola 

1052 Budapest, Vármegye u. 9. 

Terület: Budapest 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2014. december 16-áig. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető 

2014. december 1-jétől, amit és az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. december 16-

áig. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal össze-

vonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs! 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

Az országos fordulóba (döntőbe) jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Ok-

tatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 10. 
  

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.farkasferencami.hu/
http://www.lisztzeneiskola.hu/
http://www.mzmsz.hu/
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VIII. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 27-29. 

Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 

Telefon/fax: 06-82-315-834 

E-mail: lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu 

Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu 
 
2015. évben ünnepeljük Jeney Zoltán születésének 100. évfordulóját, ezért a verseny e kiemel-
kedő személyiségnek állít emléket. 
„Jeney Zoltán megjelenése teljesen új utat nyitott a magyar fuvolázás történetében. Megte-
remtette a tudatos, elemzéseken alapuló, modern fuvolázásra törekvő tanítást és fuvolázást. 
Fuvolaiskolájában teljesen új alapokra helyezte a zeneiskolai oktatást. Az akkor még hozzá-
férhetetlen nemzetközi fuvolairodalom pótlására rengeteg művet íratott, és ezzel színessé tette 
az alsó fokú zenei oktatást.” (Kovács Lóránd) 
 

A verseny célja: Az alapfokú fuvolaoktatás eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

Verseny jellege: Gyakorlati verseny 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos forduló, amit elődöntő-

döntő formában rendezünk meg. 

A versenyre nem nevezhetők azok a tanulók, aki jelenleg, vagy korábban középfokú, vagy 

felsőfokú zenei tanulmányokat folytattak, illetve ezen intézmények előkészítő tanfolyamain 

tanulnak (tanultak). 

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2003. június 1-jén és utána, 

II.  korcsoport: 2002. június 1-je és 2003. május 31. között, 

III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2002. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2001. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között, 

VI. korcsoport: 1993. március 27-e és 1998. május 31. között született tanulók. 

 

ORSZÁGOS FORDULÓ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 
 

A verseny követelményei:  

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

A két szabadon választott mű egymástól, és a kötelező daraboktól eltérő stílusú, karakterű 

legyen. 

A területi válogatón az országos elődöntő anyagát kell előadni, mely az országos fordulóra 

nem változtatható meg. 

A műsoridő a kötelező és a szabadon választott mű együttes időtartamát jelenti.  

A műsoridő nem léphető túl. 

A versenyen csak normál „C” fuvola használható. Kanyarfej használata megengedett. 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

mailto:lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
http://www.kaposvarizeneiskola.hu/
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Kérem, figyeljenek arra, hogy IV., V. és VI. korcsoportban az elődöntő és döntő műsorideje 

eltérő. 

 

I. Korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: Jeney: Allegro moderato (97) + Triolák (99/a. b.) 

Jeney: Fuvolaiskola I. EMB Z. 5457 vagy Jeney: Etűdök Z. 14919 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 4 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: Bogár: Kanásztánc 

Fuvolamuzsika kezdők számára I. EMB Z. 6587 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 4 perc. 

 

II. Korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: Jeney: Allegro moderato d-moll (19) 

Jeney: Fuvolaiskola II. (régi 1969.) EMB Z. 1267 vagy Jeney: Etűdök Z. 14919 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 5 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező mű: Járdányi: Szonatina I. tétele 

(Több kiadás is elfogadott.) EMB Z. 1371 

Egy szabadon választott mű.  

A műsoridő maximum 5 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: Jeney: Változatok egy magyar népdalra (102) 

Jeney: Fuvolaiskola I. (régi) EMB Z. 999, EMB 5458 vagy Jeney: Etűdök Z. 14919 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 7 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező mű: Járdányi: Szonatina III. tétele EMB Z. 1371 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 7 perc. 

 

IV. Korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: Jeney: Allegretto f-moll (41) 

Jeney Fuvolaiskola II. (régi 1969.) EMB Z. 1267 vagy Jeney: Etűdök Z. 14919 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 
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Kötelező mű: Hajdu: Magyar pásztordalok I. tétele EMB Z. 1670 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

V. Korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: Jeney: Allegro moderato (25) ismétlésekkel 

Jeney Fuvolaiskola II. (régi 1969.) EMB Z. 1267 vagy Jeney: Etűdök Z. 14919 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező mű: Dávid: Szonáta fuvolára és zongorára I. tétele 

(Több kiadás is elfogadott.) EMB Z. 1867 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 12 perc. 

 

VI. Korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: Jeney: Allegro f-moll (14.) 

Fuvolaetűdök középfokra EMB Z. 12062 vagy Jeney: Etűdök Z. 14919 

Egy szabadon választott mű. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező mű: Dávid: Szonáta fuvolára és zongorára II. tétele EMB Z. 1867 

Egy szabadon választott mű 

A műsoridő maximum 12 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdí-

jakat adhat ki. 

 

A nevezés az országos fordulóra (döntőre): A nevezési lap az iskola honlapjáról 

www.kaposvarizeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell 

eljuttatni 2015. február 27-éig. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 27. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2015. február 9-étől 2015. február 20-áig. 

 

A területi válogatók anyaga: Az országos forduló elődöntőjének kötelező és szabadon válasz-

tott darabjai. 

Követelmény: A területi válogatókon elhangzott versenyanyagot az országos fordulóra (döntő-

re) nem lehet megváltoztatni. 

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

Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

http://www.kaposvarizeneiskola.hu/
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7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Isko-

la 

4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap:  www.debrecenizenede.hu 

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

2013 Pomáz, Templom tér 3 Honlap: www.pomazene.sulinet.hu 

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

9022 Győr Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, 

Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola 

1165 Budapest, Táncsics utca 7.  Honlap: www.razeneiskola.hu 

Terület: Budapest. 

 

Nevezés határidő a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2015. január 9-éig. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető 

2014. december 15-étől, amit az iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal össze-

vonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs! 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

 

Az országos fordulóba (döntőbe) jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Ok-

tatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 27. 
 

 

  

http://www.kaposvarizeneiskola.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.egerzene.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.pomazene.sulinet.hu/
http://www.lisztzeneiskola.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.razeneiskola.hu/


27 

 

X. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. április 17-19. 

Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

Telefon/fax: 06-35-301-841 

E-mail: music@is.hu 

Honlap: www.rozsavolgyiart.hu 

 

A verseny célja: A zongora tanszak (elsősorban A tagozatos) tanulóinak együtt muzsikálása. 

Tehetséggondozás.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő 

egyfordulós. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Korcsoportokba sorolás: 

Az alapfokú művészeti iskolai évfolyamok szerint történik. A korcsoportonként meghatáro-

zottaktól eltérő osztályú versenyzőpárok esetén a magasabb osztály alapján kell korcsoportba 

sorolni a versenyzőket. 

 

NÉGYKEZES ELŐADÁSOK 

 1. játékos 2. játékos   

I. korcsoport: 1. osztály 1-2. osztály   

II. korcsoport: 1-2. osztály 2-3. osztály   

III. korcsoport: 2-3. osztály 3-5. osztály   

IV. korcsoport: 3-5. osztály 4-6. osztály  

V. korcsoport 4-6. osztály 5- továbbképzősök  

VI. korcsoport: továbbképzősök továbbképzősök  

VII. korcsoport: tanár diák    

 

KÉTZONGORÁS ELŐADÁSOK 

VIII. korcsoport:  évfolyami megkötés nélkül. 

 

Különösen a továbbképzős növendékek esetén ajánlott a tanár-diák előadó páros! 

Nyolckezes és hatkezes művekkel nem lehet jelentkezni. 

 

A nevezés feltétele: 

Egy növendék csak két páros tagjaként nevezhető. 

 

A verseny követelményei: 

Két különböző stílusú mű vagy mű részlet (tétel), melyből az egyik korcsoportonként kötött, a 

másik ettől eltérő stílusban szabadon választható.  

A megadott műsoridő túllépése nélkül az elhangzó művek, tételek száma lehet kettőnél több.  

A program a maximális műsoridőt nem lépheti túl! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

mailto:music@is.hu
http://www.rozsavolgyiart.hu/
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A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

I-II. korcsoport:  

Kötelező egy XX. vagy XXI. századi mű. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

III-IV. korcsoport:  

Kötelező egy klasszikus szerző műve. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

V-VI. korcsoport:  

Kötelező egy romantikus vagy impresszionista szerző műve. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

VII. korcsoport: Nincs stílus megkötés. 

A szabadon választott művek stílusban eltérőek legyenek! 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

VIII. korcsoport: Nincs stílus megkötés. 

Egy vagy több szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

A döntő nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.rozsavolgyiart.hu letölthe-

tő, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdí-

jakat adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. március 16. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2015. február 27-étől 2012. március 12-éig. 

 

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező és szabadon választott művei.  

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

 

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

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola  

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola  

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

http://www.rozsavolgyiart.hu/
http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
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Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Is-

kola 
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap:  www.debrecenizenede.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-

Bihar és Heves megye. 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 

2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: www.vujicsics.net 

Terület: Nógrád és Pest megye. 

Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola  

8500 Pápa, Korona u. 27. Honlap: www.bartokzi-papa.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Budapest XIII. Kerületi Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola  
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b. Honlap: www.13kerzeneiskola.hu 

Terület: Budapest.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2015. február 6-áig. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskolák honlapjáról letölthető 

2015. január 15-étől, amit a területi válogatót rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal össze-

vonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal 

és a döntőt rendező iskola határozza meg. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. március 16.  

  

http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.vujicsics.net/
http://www.bartokzi-papa.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.13kerzeneiskola.hu/
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V. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. április 24-25. 

Rendező: Molnár Antal Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

1073 Budapest, Erzsébet körút 32. 

Telefon/fax: 061 342 6128 

E-mail: maz@mazene.hu; kiss.tunde@mazene.hu 

Honlap: www.mazene.hu /hárfafórum 

A verseny helyszíne: Erzsébetvárosi Közösségi Ház (ERőMŰVHÁZ) 

1073 Budapest, Wesselényi u. 17. 

 

A verseny célja: A hárfa tantárgy eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 1. és 2. évfolyam,  

II.  korcsoport: 3-5. évfolyam,  

III. korcsoport: 6-10. évfolyam tanulói. 

A nevezés felső korhatára a verseny napjáig be nem töltött 22 életév. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

A verseny követelménye:  

Minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A játszott művek különböző korú, stílusú és eltérő karakterűek legyenek!  

A műsoridő nem léphető túl. 

A versenyen a bemutatott művek jogtiszta kottáját regisztrációkor be kell mutatni és a művek 

egy (másolati) példányát mellékelni kell.  

 

I. korcsoport:  

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd:  

Bochsa: Op. 318; 40 Etüd vagy  

Naderman: 30 Fortschreitende Etuden vagy   

Naderman: No.2. Fünfzehn Etuden  

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd:  

Naderman: 24 Preludium vagy  

Heller-Hasselmans: Six études  

Szabadon választott mű vagy művek. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.  

mailto:maz@mazene.hu
mailto:kiss.tunde@mazene.hu
http://www.mazene.hu/
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A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.mazene.hu 2015. január-

tól letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 27. 
 

  

http://www.mazene.hu/
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III. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS-ZENEI VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. április 24-26. 

Rendező: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola  

8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. 

Telefon: 06-30-400-45-57 

E-mail: fami1926@gmail.com 

Honlap: www.ffzami.hu  

 

A verseny célja: Az elektroakusztikus zenei tantantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatá-

sa. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos forduló. 

Az országos forduló formái:  

Szintetizátor-keyboard kategóriában az I. korcsoport részére egyfordulós, a II., a III., a IV. és 

az V. korcsoport versenye elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre.  

A számítógépes zene és klasszikus szintetizátor kategóriában a verseny minden korcsoportban 

egyfordulós. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Szintetizátor-keyboard 

B) Klasszikus szintetizátor 

C) Számítógépes zene 

 

A) SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD KATEGÓRIA 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2005. június 1-jén és utána, 

II.   korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31. között, 

III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók. 

 

A nevezés feltétele: 

Legalább három évfolyam zenei követelményének sikeres teljesítése.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelményei: 

Az elődöntőben és a döntőben azonos szabadon választott művet nem lehet előadni. 

A szabadon választott művek nehézsége fejezze ki az adott korcsoport tantervi évfolyamainak 

szintjét. 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

A műsoridő betartása kötelező! 

Előre rögzített anyag nem megengedett! 

A kísérő automatikán a teljes akkordfogást, a III. korcsoportban az akkordfordítások használa-

tát elvárja a versenybizottság! 

Kérjük, hogy a versenyre a résztvevők hozzák el saját hangszerüket! 

mailto:fami1926@gmail.com
http://www.ffzami.hu/
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A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport:  

Kötelező mű: Bartók Béla: Gyermekeknek I. kötet 1. Játszó gyermekek. 

Akusztikus vagy digitális zongorán előadva. 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból. 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható mű: J. S. Bach: Notenbüchlein füzetéből  

vagy Bartók Béla: Gyermekeknek II. kötetéből. 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

Döntő:  

Kötelezően választható mű: Manfred Schmitz: Mini Jazz 34.,47.,48..  

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható mű: Manfred Schmitz: Jazz-Invention: 20.,22.,23.(DV 31098) 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból. 

Műsoridő maximum 7 perc. 

 

Döntő: 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból akusztikus  

vagy digitális zongorán előadva. 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból. 

Műsoridő maximum 7 perc. 

 

IV. korcsoport 

Elődöntő: 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból akusztikus  

vagy digitális zongorán előadva. 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból Szintetizátor-keyboardon elő-

adva. 

 

Döntő: 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból akusztikus  

vagy digitális zongorán előadva. 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból Szintetizátor-keyboardon elő-

adva. 

Műsoridő maximum 7 perc. 

 

V. korcsoport 

Elődöntő: 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból akusztikus  



34 

 

vagy digitális zongorán előadva 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból Szintetizátor-keyboardon elő-

adva. 

 

Döntő: 

Egy szabadon választott mű: pop vagy rock vagy jazz műfajból akusztikus  

vagy digitális zongorán előadva 

Egy szabadon választott mű (pop, rock, jazz műfajból) Szintetizátor-keyboardon előadva. 

(Az elődöntő és a döntő darabjai különbözőek legyenek és haladják meg a IV. korcsoport 

szintjét)  

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK (Szintetizátor-keyboard kategória) 

A területi válogatók ideje: 2015. február 20-ától február 26-áig. 

 

A válogatók anyaga: Az I. korcsoportnál az országos forduló teljes, a II-V. korcsoportnál az 

országos forduló elődöntőjének versenyanyaga. 

 

Nevezés a területi válogatókra a döntőt rendező intézménynél: 2015. január 16-áig. 

 

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.ffzami.hu letölthető, amit kitöltve az intéz-

mény nevére és címére kell eljuttatni. 

 

A nevezések beérkezése után az Oktatási Hivatal dönt a válogatók számáról és helyszínéről. 

A területi válogatók helyszínéről és idejéről tájékoztatás az országos versenyt rendező intéz-

mény honlapján www.ffzami.hu olvasható 2015. január 31-étől. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs! 

 

Válogató esetén az országos döntő nevezési határideje: 2015. március 2. 

 

B) KLASSZIKUS SZINTETIZÁTOR KATEGÓRIA 

a) Egyéni verseny 

b) Kamara verseny 

 

a) Klasszikus szintetizátor kategória – egyéni verseny  

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2005. június 1-jén és utána,  

II.  korcsoport: 2001. június 1-je és 2005. május 31. között,  

III. korcsoport: 1993. június 1-je és 2001. május 31. között született tanulók. 

  

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelményei: 

Az I-II. korcsoportban a korosztályok tantervének megfelelő művek előadása. 

Az előre rögzített anyagot a versenybizottság kérésére be kell mutatni. 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

A műsoridő betartása kötelező! 

http://www.ffzami.hu/
http://www.ffzami.hu/
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Kérjük, hogy a versenyre a résztvevők hozzák el saját hangszerüket! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: Zongoraiskola II. (Komjáthy) 35. oldal 14. Mozart: Menüett  

vagy Bartók Béla: (Mikrokozmosz II. kötet 45. sz.)  

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum 5 perc.  

A kötelező és a szabadon választott mű stílusa vagy karaktere legyen eltérő! 

 

II. korcsoport: 

Kötelezően választható mű: J. S. Bach: 18 kis prelúdium (12.) a-moll 

vagy Bartók Béla: (Gyermekeknek I. kötet 14-15. sz.) 

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum 6 perc. 

A kötelező és a szabadon választott mű stílusa vagy karaktere legyen eltérő! 

 

III. korcsoport: 

Kötelezően választható mű: J. S. Bach: Kétszólamú invenció a-moll (XIII.) 

vagy Bartók Béla: Bolgár ritmus (2) (Mikrokozmosz IV. kötet 115.) 

Egy szabadon választott mű. 

 Műsoridő maximum 6 perc. 

A kötelező és a szabadon választott mű stílusa vagy karaktere legyen eltérő! 

 

b) Klasszikus szintetizátor kategória - kamara verseny 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: Átlagéletkor maximum 12 év. 

II.  korcsoport: Átlagéletkor maximum 15 év. 

III. korcsoport: Átlagéletkor maximum 20 év. 

 

A verseny anyaga: Két szabadon választott mű. 

 

A verseny követelménye: 

I-II-III. korcsoportban a két szabadon választott mű stílusban és karakterben eltérőek legye-

nek. 

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

C/ SZÁMÍTÓGÉPES ZENE KATEGÓRIA 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2003. június 1-jén és utána,  

II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,  

III. korcsoport: 1993. június 1-je és 2001. május 31. között született tanulók.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelményei: 
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A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

Műsoridő túllépés esetén a versenybizottság a produkciót leállíthatja. 

 

I. korcsoport:  

Kötelező feladat:  

Egy feladat az alábbiakból sorsolás alapján: 

vagy egy klasszikus dallam (8-16 ütemes) felvitele kottagrafikus programba és akkor-

dokkal történő ellátása (harmóniaváz, egyszerű autentikus zárlat 2#-2b-ig, 4+4 ütemes 

formában),  

vagy háromszólamú zongoradarab hangszerelése nem transzponáló hangszerekre, kot-

tagrafikus programban,  

vagy dallam írása megadott harmóniavázra sequencer-programban midi- eszközről tör-

ténő bevitellel. 

Midiben rögzített harmóniavázra történő improvizáció (a harmóniasort a számítógép 

játssza le sequencer programban, erre külön sávban improvizál a versenyző midi bil-

lentyűzetről vagy bármilyen midi átvitellel rendelkező eszközről). 

Egy szabadon választott feladat: 

Hozott saját szerzemény (audiófájlban CD-re kiírt módon, valamint kottaképben rögzítve). 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező feladat:  

Egy feladat az alábbiakból sorsolás alapján: 

vagy egy klasszikus dallam felvitele kottagrafikus programba és akkordokkal történő 

ellátása (harmóniaváz, összetett autentikus zárlat 4#-4b-ig, bővült periódusra),  

vagy négyszólamú zongoradarab hangszerelése megadott hangszerekre, kottagrafikus 

programban,  

vagy dallam írása megadott harmóniavázra sequencer-programban midi- eszközről tör-

ténő bevitellel. 

Midiben rögzített harmóniavázra történő improvizáció (a harmóniasort a számítógép 

játssza le sequencer programban, erre külön sávban improvizál a versenyző midi bil-

lentyűzetről vagy bármilyen midi átvitellel rendelkező eszközről) 

Egy szabadon választott feladat: 

Hozott saját szerzemény (audiófájlban CD-re kiírt módon, valamint kottaképben rögzítve). 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

III. korcsoport 

Kötelező feladat:  

Egy feladat az alábbiakból sorsolás alapján: 

vagy egy dallam felvitele kottagrafikus programba és akkordokkal történő ellátása 

(harmóniaváz, bonyolultabb zárlat bővült periódusra),  

vagy négyszólamú zongoradarab hangszerelése megadott 5-6 hangszerre, kottagrafikus 

programban,  

vagy dallam írása megadott harmóniavázra sequencer-programban midi-eszközről tör-

ténő bevitellel. 

Midiben rögzített harmóniavázra történő improvizáció (a harmóniasort a számítógép 

játssza le sequencer programban, erre külön sávban improvizál a versenyző midi bil-

lentyűzetről vagy bármilyen midi átvitellel rendelkező eszközről). Az intézmény bevi-

telre biztosít egy Korg Triton Studio Klasszikus szintetizátort kalapácsmechanikával, 

after tauch-al). 
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Egy szabadon választott feladat: 

Hozott saját szerzemény (audiófájlban, CD-re kiírt módon, valamint kottaképben rögzítve). 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

A helyben húzott feladatokra és az improvizációra 30-30 perc felkészülési idő áll rendelkezés-

re.  

(A megadott kíséret kb. 2-3 perc. Ennyi plusz idő szükséges a felkészülésen kívül.) 

 

A rendező iskola a következő hangszereket biztosítja: Korg Triton Studio, Korg TR. Szoftve-

rek: Cubase AV, Cubase LE, Sibelius 3-4, hangfontokat fogadni képes SL hangkártya. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.  

A nevezés módja: A verseny nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.ffzami.hu le-

tölthető 2015. január 4-étől, amit a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 

és elektronikusan 2015. március 2-áig. 

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos fordulón nevezési határideje: 2015. március 2. 

 

 

  

http://www.ffzami.hu/
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V. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. május 17.  

Rendező: Budapest XIII. Kerületi Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b 

Telefon/fax: 06-1-450-02-77 

E-mail: bp.13.ker.zeneiskola@chello.hu 

Honlap: www.13kerzeneiskola.hu 

 

A verseny célja: A harmonika tantárgyat tanuló növendékek országos szinten történő megmé-

rettetése, felkészültségük mérése, a tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő ta-

nulók megismerése és munkájuk versenyszintű értékelése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny 

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogató és országos döntő (egyfordulós) 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2005. június 1-je után született tanulók. 

II.  korcsoport: 2003. június 1-je és 2005. május 31. között, 

III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1997. június 1-je és 1999. május 31. között, 

VI. korcsoport: 1993. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók. 

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

A verseny anyaga: Egy kötelezően válaszható és egy vagy több szabadon választott mű. 

 

A verseny követelménye: 

Tekintettel Bartók Béla halálának 70. évfordulójára, ajánlott a komponista műveit a szabadon 

választott művek közé felvenni. 

A zsűri a legjobb Bartók Béla mű előadásáért különdíjat ad ki. 

A szabadon választott művek karaktere lehetőleg térjen el egymástól és a kötelező műtől. 

A műsoridő a teljes versenyműsorra vonatkozik, betartása kötelező. 

Elsőként a kötelezően választott darabot kell előadni. 

Elektronikus harmonikával nem lehet a versenyen részt venni.  

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

A kötelezően választható művek: 

Anonymous: Apor Lázár tánca. 

( Ernyei: Harmonikamuzsika kezdőknek 3. EMB Z. 14373) 

Bogár István feldolgozás: Rozmaringnak csak az a szokása... 

(Bogár István: Harmonikaiskola II. 27. EMB Z. 6386) 

Balázs Árpád: Induló –féle. 

mailto:bp.13.ker.zeneiskola@chello.hu
http://www.13kerzeneiskola.hu/
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(Lukács Dénes: Mai magyar szerzők művei EMB Z. 6747) 

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

II. korcsoport: 

A kötelezően választható művek: 

G. F. Händel: Gavotte G-dúr 

(Bartók Karola: Bach-Händel átiratok EMB Z. 3360 

P. I. Csajkovszkij: Olasz dal. 

(Bartók Karola: Kis előadási darabok 15. EMB Z. 5320) 

Geszler György: Verssor 6/8-ban.  

(Lukács Dénes: Mai magyar szerzők művei EMB Z. 6747)  

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

 III. korcsoport: 

A kötelezően választható művek: 

Sperontes: Menuett 

(Ernyei: Harmonikamuzsika kezdőknek 22. EMB Z. 14373) 

Majkapar: Keringő 

(Vas Gábor: Az ifjú harmonikás I. 82. EMB Z.4638) 

Bogár István: Tréfás népdal 

(Bartók Karola: Kis előadási darabok 28. EMB Z. 5320) 

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

IV. korcsoport: 

A kötelezően választható művek: 

W. Fr. Bach: Menuett. 

(Ernyei: Harmonikamuzsika kezdőknek 16. EMB Z. 14373) 

E. Grieg: Keringő. 

(Ernyei: Harmonikamuzsika kezdőknek 35. EMB Z. 14373) 

Sugár Rezső: Szonatina egy tétele. 

(Bartók Karola – Bogár István: Szonatina Album EMB Z. 5267) 

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

V. korcsoport: 

A kötelezően választható művek: 

J. Travers: Cornet voluntary. 

(Ernyei: Harmonikamuzsika kezdőknek 44. EMB Z. 14373) 

Schubert: Ländler. 

(Ernyei: Harmonikamuzsika kezdőknek 37. EMB Z. 14373) 

Bogár István: Szonatina egy tétele. 

(Bartók Karola – Bogár István: Szonatina Album EMB Z. 5267) 

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

VI. korcsoport: 

A kötelezően választható művek: 
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J. S. Bach: Egy kétszólamú invenció. 

D. Sosztakovics: Tánc 

(Vas Gábor: Az ifjú harmonikás II. 42. EMB Z. 4638) 

Weiner Leó: Rókatánc 

(Vas Gábor: Magyar muzsika EMB Z. 14372) 

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 10 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdí-

jakat adhat ki.  

 

A nevezés az országos döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.13kerzeneiskola.hu 

letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. március 30-áig. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. március 30. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2015. március 16-ától 2015. március 22-éig. 

 

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelezően választható és szabadon választott művei.  

Követelmény: 

A területi válogatók versenyanyagát az országos döntőre megváltoztatni nem lehet. 

 

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola  

2030 Érd, Felső u. 33. Honlap: www.erdizeneiskola.hu 

Terület: Baranya, Tolna, Somogy, Fejér és Pest megyéből Érd település. 

Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola   
2800 Tatabánya, Fő tér 34. Honlap: www.erkelzistb.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Zala, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Nógrád megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola 

1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9. Honlap: www.dohnanyizeneiskola.hu 

Terület: Főváros, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Pest (Érd nélkül), Borsod-Abaúj-

Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye. 

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2015. február 27-éig. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető 

2015. január 15-étől, amit és az iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hiva-

tal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs! 

 

http://www.13kerzeneiskola.hu/
http://www.erdizeneiskola.hu/
http://www.erkelzistb.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.dohnanyizeneiskola.hu/
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A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal 

és a döntőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 40 fő. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. március 30. 
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XI. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. június 5-7.  

Rendező: Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 12-16. 

Telefon/fax: 06-76-466-783 

E-mail: batthyany.kkfhaza@gmail.com 

Honlap: www.tkiki.hu 

 

A verseny célja: A mélyrézfúvós tantárgyak pedagógiai eredményének mérése. Tehetségkuta-

tás.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. 

Az országos döntő kétfordulós. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2004. június 1-jén és után születtek, 

II.   korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31-e között, 

III. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31-e között, 

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2000. május 31-e között, 

V.  korcsoport: 1997. május 31-e  előtt született tanulók. 

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év. 

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) 

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni.  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelménye: 

A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

TENOR-, BARITONKÜRT VERSENY 

 

I. korcsoport: 

Első forduló: Bogár István: Két régi magyar tánc 

(Trombitamuzsika 8. EMB Z. 6625) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

Második forduló: Bogár István: Népdal kaláka 

(Steiner: Répertoire 7. EMB Z. 14310) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló: Tornyos György: Scherzo. Trioban nincs ismétlés, D.C. nincs ismétlés. 

(Magyar szerzők ea. darabjai. EMB Z. 6185) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

mailto:batthyany.kkfhaza@gmail.com
http://www.tkiki.hu/
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Második forduló: R. B. Fitzgerald: English Suite III. és I. tétel. 

(Theodore Presser Co. CF:114-40028.) 

Egy szabadon választott mű, maximum 4 percben. 

 

III. korcsoport: 

Első forduló: F. M. Veracini: Sonate I.-II. 

(Gerard BILLAUDOT Editeur G. 1618 B, ISMN or ISBN M-043-01618-2) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

Második forduló: Baldassari: Szonáta II.-I. t.(Grave, Allegro) 

(hausmusik.ch, Suchtext: baldass1 „suchen”, Suchtext: baldass2 „suchen”) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

IV. korcsoport 

Első forduló: Diabelli: Szonatina I., III. tétel, ismétlések nélkül (II. tétel nem kell.) 

(EMB Z. 13 271) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

Második forduló: A. Street: Rondino (in Eb) 

(B&H 19834, SCH 720 BH 2700046) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

V. korcsoport 

Első forduló: Diabelli: Szonatina I., III. tétel, ismétlések nélkül (II. tétel nem kell.) 

(EMB Z. 13 271) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

Második forduló: A. Street: Rondino (in Eb) 

(B&H 19834, SCH 720 BH 2700046) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

HARSONAVERSENY 

 

I. korcsoport: 

Első forduló: Nagy Olivér: Ballo Ongaro 

(Ujfalusi-Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 32. EMB Z.13 114) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

Második forduló: Bogár István: Népdal kaláka 

(Steiner: Répertoire 7. EMB Z. 14310) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló: W. A. Mozart: Német tánc.  

(Steiner: Répertoire 20. EMB Z. 14310) 

Egy szabadon választott mű, maximum 4 percben. 

 

Második forduló: J. A. Hasse: Két tánc  

Ismétlés csak első részben van, menüettben nincs ismétlés, D.C. nincs ismétlés. 

(Steiner: Harsona ABC 33. EMB Z. 14 144) 

Egy szabadon választott mű, maximum 4 percben. 
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III. korcsoport: 

Első forduló: Marcello: g-moll szonáta III.-IV. tétel ismétlés nélkül. 

(Marcello:6 sonatas Op.2 Sonate1, Edition. Peters. 11880, EP 4647,  

ISMN: M-014-03077-3) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

Második forduló: Hidas: 6 könnyű ea. darab, 3 szabadon választott tétel. 

(Előadási darabok rézfúvósokra 37. EMB Z. 13 114) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

IV. korcsoport: 

Első forduló: Bogár István: Szonatina (Két választott tétel.) 

(EMB Z. 13 422) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

Második forduló: J. Loeillet: g-moll Szonáta I.-II. tétel ismétlés nélkül. 

(Schott 40 794, ISMN M-001-01684-1, CB 29) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

V. korcsoport: 

Első forduló: Bogár István: Szonatina (Két választott tétel.) 

(EMB Z. 13 422) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

Második forduló: J. Loeillet: g-moll Szonáta I.-II. tétel ismétlés nélkül. 

(Schott 40 794, ISMN M-001-01684-1, CB 29) 

 

TUBAVERSENY 

 

I. korcsoport: 

Első forduló: Weiner Leó: Magyar népdal (Esik az eső) 

(Repertoire zeneiskolásoknak –Trombita 8. EMB Z. 14277)  

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

Második forduló: J. A. Hasse: Bourrée 

(VNS Trombitaiskola II. 67. EMB Z. 12 657) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló: G. F. Händel: Bourrée  

(Edition Simonffy 180.) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

Második forduló: A. Gedike: Tánc 

(VNS Trombitaiskola II. 11. EMB Z. 12 657) 

Egy szabadon választott mű maximum 4 percben. 

 

III. korcsoport: 

Első forduló: Popper Dávid: Wie einst in schönern Tagen 

(Jakab Gedeon: Tubaiskola II.- 26. oldal) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 
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Második forduló: D. Haddad: Szvit tubára I. tétel  

(HL.35022071, Shawnee Press, Publisher Code: LA0066, SP 11281) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

IV. korcsoport: 

Első forduló: Henry Eccles: g-moll szonáta I–II. t.  

I. tétel ismétlés nélkül, II. tétel csak első rész ismételve. 

(PWM 2790, P 86 2790040 vagy CB 66) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

Második forduló: Krotov-Blazevich: Koncert etűd 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben 

 

V. korcsoport: 

Első forduló: Henry Eccles: g-moll szonáta I. –II. t.  

I. tétel ismétlés nélkül, II. tétel csak első rész ismételve. 

(PWM 2790, P 86 2790040) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

 

Második forduló: Krotov-Blazsevics: Koncert etűd 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben 

 

A verseny helyezései: a versenybizottság korcsoportonként I. II. III. helyezéseket és különdí-

jakat adhat ki.  

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. április 30. 
 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2015. április 11-étől 2015. április 23-áig. 

 

A válogatók anyaga: Az országos döntő első fordulójának teljes műsora.  

Követelmény: A területi válogatók szabadon választott anyagát a döntőre nem lehet megvál-

toztatni. 

 

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

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 

7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Is-

kola 
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap:  www.debrecenizenede.hu 

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola  
2112 Veresegyház, Nap u. 14/a. Honlap: www.lszgzeneiskola.hu 

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.lszgzeneiskola.hu/
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Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye 

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola  

3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. 

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium 

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Fejér és Veszprém megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

A verseny rendezője, lebonyolítója: Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Ze-

neművészeti Szakközépiskola 
1112 Budapest, Neszmélyi út 30. Honlap: www.weinerleo.hu 

Terület: Budapest.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2015. március 20-áig. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és 

az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. március 20-áig. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti alacsony nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal 

összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs! 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a dön-

tőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. április 30. 
  

http://www.egerzene.hu/
http://www.gyorikonzi.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.weinerleo.hu/
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V. ORSZÁGOS TÁRSASTÁNCVERSENY   
(táncospárok és csoportok részére) 

 

A verseny időpontja: 2015. január 30-31. 

Rendező: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. 

Telefon: 06-62-546-084 

E-mail: gyakorlo@jgypk.u-szeged.hu 

Honlap: www.gyak.jgypk.u-szeged.hu 

A verseny helyszíne: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola  

6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5. 

 

A verseny célja: A tanulók tudásának, felkészültségének, - az életkornak megfelelő – művészi 

alkotó vagy előadó képességének értékelése; lehetőség biztosítása kiemelkedő eredmények 

bemutatására, valamint tapasztalatok gyűjtésére, tehetségkutatás, a tehetség felismerése és 

gondozása. A szaktanárok tehetséggondozó munkájának megismerése, valamint szakmai 

munkájuk, helyzetelemző, minőségfejlesztő tevékenységük segítése. A művészetoktatás szín-

vonalának bemutatása, a pedagógiai eredmények megismerésének biztosítása. 

 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai és országos döntő. 

A verseny részei: A verseny kötelező gyakorlatból és szabadon választott kombinációból, ko-

reográfiából áll. 

 

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola hall-

gatói, vagy táncművészeti szakközépiskolák tanulói, vagy ott korábban tanulmányokat foly-

tattak, valamint, akik nem iskolarendszerű képzésben vesznek részt, továbbá azok, akik a Ma-

gyar Tánc Sport Szakszövetség 2014. és 2015. évre érvényes versenyengedély kártyájával 

rendelkeznek. 

 

A verseny kategóriái: 

A Táncospárok 

B Csoportok 

 

A verseny követelményei: 

Táncospár: egy fiú és egy lány tagból áll! 

A csoportos táncnál minimum 4 pár, maximum 12 pár, a csoportokban csak egyforma létszá-

mú fiúk és lányok versenyezhetnek – pl. 6 fiú – 6 lány, 8 fiú – 8 lány. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között, 

II.  korcsoport: 1997. szeptember 1-je és 2001. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 1992. szeptember 1-je és 1997. augusztus 31. között született tanulók. 

 

A nevezés feltételei: 

Az I. korcsoportban csak az nevezhető, aki az alapfok 1-2. év tananyagát teljesíti. 

A táncospárok kategóriában a párokat korcsoportnak megfelelően kell kialakítani. 

A csoportok kategóriában a korcsoporttól eltérő születésű (fiatalabb vagy idősebb) táncosok 

létszáma nem haladhatja meg a csoport összlétszámának 25 %-át. 

mailto:gyakorlo@jgypk.u-szeged.hu
http://www.gyak.jgypk.u-szeged.hu/
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A rendező intézmény csak azon versenyzők nevezését fogadja el, akik a versenykiírás feltét-

eleinek megfelelnek! Amennyiben a verseny befejeztével szerez tudomást a Versenybizottság 

a szabálytalanságról, úgy a versenyhelyezést megvonja a díjazott párostól, vagy csoporttól. 

 

A verseny anyaga: A kötelező gyakorlat (táncospárok és csoportok részére) egy olyan össze-

állítás, amely a társastánc tantárgy előírt tananyagát tartalmazza 1,5-2 percben, korcsoportra 

bontva. 

 

A TÁNCOSPÁROK KATEGÓRIA (4 tánc) 

 

Kötelező táncok: A következő versenyfeladatot a versenykiírás melléklete tartalmazza. 

 

I. korcsoport: 

Standard tánc – Angol keringő 

Latin – amerikai tánc – Cha-cha-cha 

II. korcsoport: 

Standard tánc – Quickstep 

Latin – amerikai tánc – Samba 

III. korcsoport: 

Standard tánc – Tangó 

Latin – amerikai tánc – Rumba 

 

A táncospároknak maximum 1,5-2 percig kell táncolni a megjelölt táncokból készített kombi-

nációt a rendező által biztosított zenére. 

 

Szabadon választott táncok: 

I. korcsoport: 

Standard tánc – Tangó 

Latin – amerikai tánc – Jive 

II. korcsoport: 

Standard tánc – Tangó 

Latin – amerikai tánc – Rumba 

III. korcsoport: 

Standard tánc – Slowfox 

Latin – amerikai tánc – Paso doble 

 

A szabadon választott versenyfeladat egy olyan kombináció, koreográfia, amely a tanult (év-

folyamok kötelező tananyaga szerinti) elemek felhasználásával készült. A táncospároknak 

maximum 1,5 – 2 percig kell táncolni a megjelölt táncokból készített kombinációt a rendező 

által biztosított zenére. 

 

A táncospárok versenyében a jelentkezők létszámától függően 2 vagy 3 forduló is lehetséges. 

 

B CSOPORTOK KATEGÓRIA (2 koreográfia) 

 

Kötelező táncok: A kötelező versenyfeladatot a versenykiírás melléklete tartalmazza. A köte-

lező táncokat a csapatok saját zenére adhatják elő.  

 

I. korcsoport: 

Latin – amerikai tánc – Jive 
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II. korcsoport: 

Standard tánc – Angolkeringő – (ebben az esetben a szabadon választott koreográfia 

csak latin-amerikai tánc lehet!), vagy 

Latin – amerikai tánc – Cha-cha-cha - ebben az esetben a szabadon választott koreo-

gráfia csak standard tánc lehet! 

III. korcsoport: 

Standard tánc – Slowfox – (ebben az esetben a szabadon választott koreográfia csak 

latin-amerikai tánc lehet!), vagy 

Latin – amerikai tánc – Samba – (ebben az esetben a szabadon választott koreográfia 

standard tánc!) 

 

A kötelező táncoknál a csapatok 1,5 – 2 percig táncolnak. 

 

Szabadon választott táncok: 

I. korcsoport: 

Gyermektáncok, korosztálynak megfelelő társastáncok. 

II. korcsoport: 

Standard és latin-amerikai táncok – (standard tánc (Angolkeringő) + latin amerikai 

táncok, vagy latin-amerikai tánc (Cha-cha-cha) + standard tánc.) 

III. korcsoport: 

Standard és latin-amerikai táncok – (standard tánc (Slowfox) + latin amerikai tánc 

vagy latin-amerikai tánc (Samba) + standard tánc). 

 

A csoportok szabadon választott koreográfiája 3 – 5 perces lehet a ki- és bevonulással együtt, 

és ugyanazon zenére csak egy táncot foglalhat magában. 

A koreográfia zenéjét CD formájában, versenyszámonként külön-külön kérjük elkészíteni és 

pontosan feliratozni, és a rendező számára a parkettpróba után leadni! 

A versenyfeladatnak, korcsoportnak megfelelő, esztétikus öltözék szükséges. 

 

Az esetleges szerzői jogdíjak a nevező intézményt terhelik! 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról (www.gyak.jgypk.u-szeged.hu) 

2014. október 1-jétől letölthető, és az iskola nevére és címére kell eljuttatni 2014. december 1-

jéig. 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

Egy iskola korcsoportot és kategóriát együttvéve maximum 4 nevezést adhat be, kategórián-

ként legfeljebb 3 nevezést! 

Egy versenyző maximum kettő versenyszámban nevezhető. 

A koreográfiák bemutatási sorrendjét a versenyt rendező iskola sorsolás alapján dönti el. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2014. december 1., a verseny rendezőjéhez postai 

úton eljuttatott formanyomtatványon. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként I., II., és III. he-

lyezést és különdíjakat adhat ki. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs! 

Melléklet 

http://www.gyak.jgypk.u-szeged.hu/
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A TÁNCOSPÁROK KATEGÓRIA – Kötelező táncok 

 

I. korcsoport: Standard tánc – Angol keringő 

 

NATURAL TURN 2,0 ütem 

CLOSED CHANGE (RF) 1,0 ütem 

REVERSE TURN 2,0 ütem 

CLOSED CHANGE (LF) 1,0 ütem 

NATURAL SPIN TURN 2,0 ütem 

REVERSE TURN 4-6 (underturned) 1,0 ütem 

WHISK (at corner) 1,0 ütem 

CHASSÉ FROM PP 1,0 ütem 

HESITATION CHANGE 2,0 ütem 

REVERSE TURN 1-3 1,0 ütem 

BASIC WEAVE 2,0 ütem 

 

I. korcsoport: Latin-amerikai tánc – Cha-cha-cha 

 

BASIC MOVEMENT 1,0 ütem 

FAN 1,0 ütem 

ALEMANA 2,0 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

UNDER ARM TURN TO RIGHT 1,0 ütem 

BASIC MOVEMENT 1,0 ütem 

FAN 1,0 ütem 

HOCKEY STICK 2,0 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

CHA-CHA-CHA LOCK FORWARD (R) 0,5 ütem 

CHA-CHA-CHA CHASSE TO LEFT (L) 0,5 ütem 

CHECK FORM OPEN PP 1,0 ütem 

CHA-CHA-CHA LOCK FORWARD (L) 0,5 ütem 

CHA-CHA-CHA CHASSE TO RIGHT (R) 0,5 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

UNDER ARM TURN TO RIGHT 1,0 ütem 

 

II. korcsoport: Standard tánc – Quickstep 

 

QUARTER TURN TO RIGHT 1,5 ütem 

PROGRESSIVE CHASSE 1-4 1,5 ütem 

NATURAL TURN AND BACK LOCK 1-7 2,5 ütem 

RUNNING FINISH 1-3 1,0 ütem 

NATURAL SPIN TURN 2,5 ütem 

PROGRESSIVE CHASSÉ 1-4 1,5 ütem 

FORWARD LOCK 1-4 1,5 ütem 

NATURAL TURN WITH HESITATION 2,5 ütem 

DOUBLE REVERSE SPIN 1,5 ütem 

PROGRESSIVE CHASSÉ TO RIGHT 1-4 1,5 ütem 

BACK LOCK 1-4 1,5 ütem 

RUNNING FINISH 1-3 1,0 ütem 
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NATURAL PIVOT TURN 1,5 ütem 

NATURAL TURN 2,5 ütem 

 

II. korcsoport: Latin tánc – Samba 

 

PROMENADE BOTAFOGO 1,0 ütem 

SIDE SAMBA WALK (RLR) 1,0 ütem 

PROMENADE SAMBA WALK (LRL) 1,0 ütem 

SIDE SAMBA WALK (RLL) 1,0 ütem 

SHADOW BOTAFOGOS (4) 4,0 ütem 

 

TRAVELLING VOLTAS to R (Notes 2.) 2,0 ütem 

CONTINUOUS VOLTA SPOT TURN to L 2,0 ütem 

SAMBA WHISK to L 1,0 ütem 

NATURAL ROLL 1-3 1,0 ütem 

BACKWARD ROCKS on LF and RF 2,0 ütem 

 

PLAIT (commence on LF) 2,0 ütem 

REVERSE TURN 4-6 1,0 ütem 

SAMBA WHISK to L (LADY: VOLTA SPOT TURN to R) 1,0 ütem 

CORTA JACA 1-11 3,0 ütem 

WHISK TO LEFT 1,0 ütem 

 

III. korcsoport: Standard tánc – Tangó 

 

WALK on LF and RF 1,0 ütem 

FIVE STEP 1,5 ütem 

OPEN PROMENADE 1,5 ütem 

OUTSIDE SWIVEL METHOD 1 1,0 ütem 

BRUSH STEP 1,0 ütem 

PROGRESSIVE LINK 0,5 ütem 

CLOSED PROMENADE 1,5 ütem 

(Methods of preceding any Promenade figure: 5) (count &) 

 

THE CHASE 2,5 ütem 

(Alternative endings after step 5:4) 

CLOSED PROMENADE 1,5 ütem 

WALK on LF and RF (1/4 to L) 1,0 ütem 

BASIC REVERSE TURN 2,0 ütem 

FOUR STEP CHANGE 1,0 ütem 

 

III. korcsoport: Latin tánc – Rumba 

 

BASIC MOVEMENT 1-3. 1,0 ütem 

FAN 1,0 ütem 

ALEMANA 2,0 ütem 

CLOSE HIP TWIST 2,0 ütem 

HOCKEY STICK 2,0 ütem 

 

THREE THREES 4,0 ütem 
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OPEN HIP TWIST TURNED TO OPEN CPP 2,0 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

UNDER ARM TURNED TO RIGHT 1,0 ütem 

 

BASIC MOVEMENT 1-3. 1,0 ütem 

NATURAL TOP 3,0 ütem 

ROPE SPINNING 2.0 ütem 

HAND TO HAND 1,0 ütem 

SPOT TURN TO RIGHT 1,0 ütem 

 

SPIRAL TURNED TO OPEN CPP 2,0 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

SPOT TURN TO LEFT 1,0 ütem 

SIDE STEPS AND CUCHARACHAS 4,0 ütem 

 

B CSOPORTOK KATEGÓRIA kötelező táncok 

 

I. korcsoport: Latin-amerikai tánc – Jive 

 

BASIC FALLAWAY 1,5 ütem 

CHANGE OF PLACES RIGHT TO LEFT 1,5 ütem 

CHANGE OF HANDS BEHIND BACK 2X 3,0 ütem 

LINK 1-5 LÉPÉS 1,0 ütem 

WHIP 1,0 ütem 

 

CHANGE OF PLACES RIGHT TO LEFT 1,5 ütem 

CHANGE OF PLACES LEFT TO RIGHT 1,5 ütem 

AMERICAN SPIN 1,5 ütem 

CHANGE OF PLACE LEFT TO RIGHT 1,5 ütem 

LINK 1-5 LÉPÉS  1,0 ütem 

WHIP 1,0 ütem 

 

II. korcsoport: Standard táncok – Angol keringő 

 

NATURAL TURN 2,0 ütem 

CLOSED CHANGE (RF) 1,0 ütem 

REVERSE TURN 2,0 ütem 

CLOSED CHANGE (LF) 1,0 ütem 

NATURAL SPIN TURN 2,0 ütem 

REVERSE TURN 4-6 (underturned) 1,0 ütem 

WHISK (at corner) 1,0 ütem 

CHASSÉ FROM PP 1,0 ütem 

NATURAL TURN 1-3 1,0 ütem 

BACK WHISK (turned to R) 1,0 ütem 

WEAVE FROM PP 2,0 ütem 

HESITATION CHANGE 2,0 ütem 

DOUBLE REVERSE SPIN (1/1) 1,0 ütem 

DOUBLE REVERSE SPIN (1/1) 1,0 ütem 

PROGRESSIVE CHASSÉ TO RIGHT 1,0 ütem 

OPEN IMPETUS (underturned) 1,0 ütem 
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CHASSÉ FROM PP 1,0 ütem 

NATURAL TURN 2,0 ütem 

 

II. korcsoport: Latin tánc – Cha –cha –cha 

 

OPEN HIP TWIST 2,0 ütem 

ALEMANA (FINISH B) 2,0 ütem 

CLOSED HIP TWIST TURNED TO OPEN CPP 2,0 ütem 

CUBAN BREAK IN OPEN CPP 2,0 ütem 

 

UNDER ARM TURN TO LEFT 1,0 ütem 

NATURAL TO (FINISH A) 3,0 ütem 

HAND TO HAND 3,0 ütem 

SPOT TURN TO LEFT 1,0 ütem 

 

CLOSE BASIC 1-5 1,0 ütem 

FAN 1,0 ütem 

HOCKEY STICK 2,0 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

CHECK FROM OPEN PP 1,0 ütem 

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem 

UNDER ARM TURN TO RIGHT 1,0 ütem 

 

III. korcsoport: Standard – Slowfox 

 

FEATHER STEP 1-3 1,0 ütem 

OPEN TELEMARK, NATURAL TURN TO OUTSIDE SWIVEL 1-7 2,5 ütem 

WEAVE FROM PP 2,5 ütem 

THREE STEP 1-2 0,5 ütem 

NATURAL TELEMARK AT A CORNER 1,5 ütem 

REVERSE WAVE 3,5 ütem 

NATURAL TELEMARK 1-5 1,5 ütem 

REVERSE TURN (INCORPORATING FEATHER FINISH) 2,5 ütem 

THREE STEP 1-2 0,5 ütem 

HOVER CROSS 1-7 2,0 ütem 

FALLAWAY REVERSE AND SLIP PIVOT 1,0 ütem 

HOVER TELEMARK 1-3 1,0 ütem 

NATURAL TURN 1-3 1,0 ütem 

CLOSED IMPETUS AND FEATHER FINISH 1-6 2,0 ütem 

OPEN TELEMARK 1-3 1,0 ütem 

 

III. korcsoport: Latin tánc – Samba 

 

PROMENADE BOTAFOGOS 3,0 ütem 

SIDE SAMBA WALK (1/8 TURN TO RIGHT) 1,0 ütem 

SHADOW BOTAFOGO 2,0 ütem 

TRAVELLING VOLTA TO RIGHT WITH BOTAFOGO ENDING 2,0 ütem 

 

TRAVELLING VOLTA TO LEFT 2,0 ütem 

(FINISHED FACING IN CLOSE HOLD) 
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WHISK TO LEFT 1,0 ütem 

VOLTA SPOT TURN TO LEFT FOR LADY 1,0 ütem 

(A FFI ¼ FORDUL BALRA, A NŐ ¼ KEVESEBBET) 

ROLLING OF THE ARM 2X 4,0 ütem 

 

PROMENADE SAMBA WALK (LRL) 1,0 ütem 

SIDE SAMBA WALK (RLR) 1,0 ütem 

PROMENADE SAMBA WALK (LRL) 1,0 ütem 

SIDE SAMBA WALK (RLR) 1,0 ütem 

PROMENADE SAMBA WALK (LRL) 1,0 ütem 

SIDE SAMBA WALK RLR TURNED 

¼ TO R TO FACE PARTNER 1,0 ütem 

WHISK TO LEFT 1,0 ütem 

CORTA JACA 1-7 (SQQQQQQ) 2,0 ütem 

NATURAL BASIC MOVEMENT 4-6 1,0 ütem 

 

WHISK TO RIGHT (LADY VOLTA SPOT TURN LEFT) 1,0 ütem 

WHISK TO LEFT (LADY VOLTA SPOT TURN RIGHT) 1,0 ütem 

NATURAL ROLL 1-3 (1/4 FORDULAT JOBBRA) 1,0 ütem 

BACKWARD ROCK LF AND RF (4-6, 1-3) 2,0 ütem 

PLAIT (COMMENCED ON LF) 2,0 ütem 

REVERSE TURN 4-6. 1,0 ütem 
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V. ORSZÁGOS MODERN-, KORTÁRSTÁNC VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. április 25-26. 

Rendező: Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 

Művészeti Iskola Művészeti Iskolája 

7632 Pécs, Apáczai körtér 1. 

Telefon: 06-72-550-619, 06-72-550-615 fax: 06-72-550-619 

E-mail cím: muveszeti@educentrum.hu 

Honlap: www.educentrum.hu 

 

A verseny pedagógiai célja: A tanuló tudásának, tánctechnikai felkészültségének, - az életko-

rának megfelelő - előadói képességének mérése, értékelése. 

A verseny jellege, részei: Gyakorlati verseny; részei: egy kötelező gyakorlat összeállítás és 

egy szabadon választott versenyszám. 

A verseny fordulói: Iskolai és országos forduló. 

A versenyen nem vehetnek részt a Magyar Táncművészeti Főiskola vagy táncművészeti szak-

középiskolák tanulói. 

 

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Duett  

C) Csoportos  

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: alapfok 3. évfolyam 

II. korcsoport: alapfok 4. évfolyam 

III. korcsoport: alapfok 5. évfolyam 

IV. korcsoport: alapfok 6. évfolyam 

V. korcsoport: továbbképző 7. évfolyam 

VI. korcsoport: továbbképző 8. évfolyam 

VII. korcsoport: továbbképző 9. évfolyam 

VIII. korcsoport: továbbképző 10. évfolyam 

 

A nevezés feltétele:  

A tanulók abban a korosztályban versenyezhetnek, amelyben az alapfokú táncművészeti okta-

tásban az adott tanévben tanulmányaikat folytatják. 

A duett és a csoport kategóriában nevezők között legfeljebb 2 év korkülönbség megengedett. 

(A duett kategóriában különböző korosztályú versenyzők esetén az idősebb versenyző évfo-

lyama a meghatározó a nevezésben és a kötelező gyakorlatban is.) 

A csoportos kategóriánál az egy csoportban versenyzők létszáma legfeljebb 4 fő lehet. 

Egy iskola a szóló és a duett kategóriában összesen 6, a csoportos kategóriában maximum 3 

versenyszámmal nevezhet.  

 

A verseny anyaga:  

A kötelező gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a modern, kortárs tánc tantárgyak előírt 

tananyagát tartalmazza 2-3 percben, évfolyamokra bontva.  

 

A versenyen a kötelező gyakorlatot testhez simuló öltözékben kell előadni (fekete balett-

dressz, fekete lábfej nélküli harisnyanadrág), a szabadon választottat a koreográfia elvárásai-

nak megfelelő öltözékben. 

mailto:muveszeti@educentrum.hu
http://www.educentrum.hu/
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A kötelező versenyfeladatot videokazettán, a zenei anyagot CD formájában postai utánvéttel 

kapja meg minden jelentkező iskola a rendező intézménytől 2014. október 24é-ig. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az I. és II. korcsoport (3. és 4. évfolyam) videón látható kötelező 

anyaga szabadon kombinálható, variálható.  

 

A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználá-

sával készült. A szabadon választott gyakorlat kísérőzenéjét a versenyre CD formájában, ver-

senyszámonként külön-külön kérjük elkészíteni, és pontosan feliratozni. 

 

A szabadon választott versenyszám műsorideje kategóriánként: 

A) Szóló: maximum 3 perc, 

B) Duett: maximum 4 perc, 

C) Csoport: maximum 5 perc.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.educentrum.hu letölthető, amit 

kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. március 2-áig. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II., és III. helye-

zést és különdíjakat adhat ki. 

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. március 2. 

 

  

http://www.educentrum.hu/
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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) 

 

A verseny időpontja: 2015. május 15-16. 

Rendező: Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.  

Telefon: 06-82-512-228  

E-mail: együdmuvisk@somogy.hu 

A verseny helyszíne: Együd Árpád Kulturális Központ – Agora 

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1. 

 

A verseny célja: Az alapfokú néptánc oktatásában a legjobb eredményeket elérő növendékek 

megismerése, az előadói és improvizációs képességeiknek felmérése, továbbá az oktató-

nevelő munka színvonalának mérése, értékelése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny 

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

A verseny kategóriái:  

A) Szóló  

B) Páros  

 

A nevezés feltétele: 

Egy tanuló, csak egy kategóriában nevezhető versenyzőként. 

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

 

A nevezés feltétele: 

A szóló kategóriába csak fiúk nevezhetők. 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2003. január 1-je és 2005. december 31. között,  

II.  korcsoport: 2001. január 1-je és 2002. december 31. között,  

III. korcsoport: 1998. január 1-je és 2000. december 31. között született tanulók.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

 

A verseny követelménye: 

A versenyzőknek mindkettő kategóriában egy kötelező, és egy szabadon választott táncot kell 

bemutatniuk. 

A versenyen bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell egyeznie a verseny 

összes fordulójában. 

 

Kötelező táncok: 

I. korcsoport: Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós) 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció.  

II. korcsoport: Somogyi kanásztánc és verbung (ugrós) 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció.  

III. korcsoport: Bukovinai silladri, vagy verbunk, vagy verbunk silladri 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

 

Szabadon választott tánc: 2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

mailto:együdmuvisk@somogy.hu
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A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi program-

jában (27/1998 MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag, illetve saját nemzetiségi 

tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. 

Az improvizációk koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek (ek) saját és a választott táncra 

jellemző motívumkészletéből építkező stílusos, rögtönzött táncolás legyen, a kiírt időtartam, 

és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. 

 

B) PÁROS KATEGÓRIA  

 

A nevezés feltételei a versenyzőknél:  

A páros kategóriában egy fiú és egy lány, esetleg két lány nevezhető.  

A versenyző párok csak azonos korcsoportokból alakíthatók ki.  

A páros kategóriában versenyző egyszer lehet kísérő is. 

 

A nevezés feltételei a kísérőknél: 

A versenyben nevező táncos kísérője csak azonos, vagy egy korcsoporttal idősebb lehet. 

Aki szóló kategóriában versenyző, páros kategóriában kísérőként csak egyszer nevezhető.  

Az, aki nem indul versenyzőként maximum kétszer kísérhet, az életkorának megfelelő, vagy 

egy korcsoporttal idősebb besorolású versenyzőt. 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2003. január 1-je és 2005. december 31.  között, 

II.  korcsoport: 2001. január 1-je és 2002. december 31. között, 

III. korcsoport: 1998. január 1-je és 2000. december 31. között született tanulók. 

  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok. 

A verseny követelménye: A bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell 

egyeznie a verseny összes fordulójában. 

 

Kötelező táncok:  

I. korcsoport: Somogyi páros kanász és verbung (ugrós) 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

II. korcsoport: Somogyi páros kanász és verbung (ugrós), vagy ugrós és friss csárdás 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

III. korcsoport: Bukovinai csárdás és silladri, vagy silladri 

2 perces (+ - 20 mp) improvizáció. 

 

Szabadon választott tánc: 2 perces (+/ - 20 mp) improvizáció. 

A kötelező táncoktól eltérő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi program-

jában (27/1998 MKM rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag illetve saját nemzetiségi 

tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve. 

Az improvizációk koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek (ek) saját és a választott táncra 

jellemző motívumkészletéből építkező stílusos, rögtönzött táncolás legyen a kiírt időtartam, és 

a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. 
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A döntő nevezés módja: Az országos döntő nevezési lapját a rendező iskola 2014. április 21-

én elektronikusan megküldi, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 

postai úton és elektronikusan 2015. április 24-éig.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A döntőn nevezési díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. április 24.  

 

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK 

A válogatók ideje: 2015. április 9-étől 2015. április 16-áig. 

 

A válogatók anyaga: az országos döntő kötelező és szabadon választott táncai.  

A verseny követelménye: A válogatón bemutatott műsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg 

kell egyeznie a döntő műsorával. 

 

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

Régiók: 

Észak-Alföld:  

„ Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskola  

4025 Debrecen, Hatvan u. 32. Telefon: 06-52-419-638 

E-mail: hajdufolk@freemail.hu   

Közép-Magyarország:  

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5. Telefon: 06-23-358-973 

E-mail: pfami@freemail.hu; pesovarferencami@gmail.com 

Nyugat-Dunántúl:  

Etalon Alapfokú Művészeti Iskola 

9011 Győr, Dériné u. 11.  Telefon: 06-96-519-543 

E-mail: etalonmi@axelero.hu 

Dél-Alföld: 

Hétpróbás Néptánciskola 

5600 Békéscsaba, Luther u. 6. Telefon: 06-66-631-367 

E-mail: hetprobas@csabanet.hu  

Dél-Dunántúl:  

Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

8600 Siófok, Március 15. park 2. Telefon: 06-84-311-309, 06-84-311-740  

E-mail: iroda@vakbottyan-siofok.sulinet.hu 

Észak-Magyarország:  

Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola  

3100 Salgótarján, József Attila u. 2/A  Telefon: 06-32-511-455  

E-mail: titkar_vaczi@starjan.hu 

Közép-Dunántúl:  

Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola 
8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 06-22-501-700, 06-22-312-795 

E-mail: titkarsag@arami.hu 

 

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2015. március 3-áig. 

mailto:pfami@freemail.hu
mailto:pesovarferencami@gmail.com
mailto:etalonmi@axelero.hu
mailto:hetprobas@csabanet.hu
mailto:iroda@vakbottyan-siofok.sulinet.hu
mailto:titkar_vaczi@starjan.hu
mailto:titkarsag@arami.hu
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Nevezés módja: A nevezési lapokat postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező 

iskolának kell megküldeni.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hiva-

tal összevonja. Erről értesítést a nevezett befogadó rendező iskola küld. 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) 

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.    

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a dön-

tőt rendező iskola határozza meg.    

A regionális válogatókon nevezési és részvételi díj nincs! 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2015. április 24.  
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VI. ORSZÁGOS FESTÉSZETVERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. május 8-9. 

Rendező: Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 

Telefon/fax: 06 1/278 278 2 

E-mail: amiamk@freemail.hu 

Honlap: www.csepeliami.mlap.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok 

tehetségének, vizuális gondolkodásának, kifejezőkészségének, esztétikai igényességének és 

kreativitásának megismerése, értékelése. 

A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő). 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2005. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között, 

II.   korcsoport: 2003. szeptember 1-je és 2005. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2003. augusztus 31. között, 

IV. korcsoport: 1999. szeptember 1-je és 2001. augusztus 31. között, 

V.  korcsoport: 1997. szeptember 1-je és 1999. augusztus 31. között,  

VI. korcsoport: 1997. augusztus 31. előtt született tanulók.   

A felső korhatár a verseny első napjáig be nem töltött 22 év. 

 

Az intézmények az elődöntőbe maximum 30 darab pályamunkát küldhetnek el korcsoporttól 

függetlenül. Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet. 

 

A nevezés módja: 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.csepeliami.mlap.hu letölthető.  

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunka tartalmi és formai követelményei:  

A beküldött, a nevező által választott bármilyen festészeti műfajban készített eredeti alkotás 

maximum mérete 50 x70 cm lehet. Az alkotásokat passzpartú nélkül kérjük beküldeni.  

 

A nevezési munka témája: szabadon választott. 

A pályamű tükrözze a tanuló, korosztályának megfelelő vizuális ismereteit, festészeti techni-

kai felkészültségét, egyéni hangvételét. 

A pályamunka hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni. 

Az elődöntőbe beküldött alkotások a tanulók sajátkezű, eredeti művei lehetnek. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

A pályázati anyag tartalmazza: 

1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát, 

2. az azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját, 

3. több pályamunka egy csomagban küldése esetén tartalomjegyzéket 

(alkotások jeligéi a tanuló korcsoportjával együtt). 

 

mailto:amiamk@freemail.hu
http://www.csepeliami.mlap.hu/
http://www.csepeliami.mlap.hu/
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Figyelem! A tanuló neve nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályamunkán, sem 

a csomagoláson. 

A pályamunkák postára adási határideje: 2015. február 26. 

A versenybizottság csak a megadott határideig feladott pályamunkákat értékeli.  

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.  

A rendező iskola a pályamunkák értékelése után a döntőbe jutókról, a döntő programjáról 

2015. március 27-éig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

 

DÖNTŐ 

A döntőben kötelező és szabadon választott feladatokat kell megoldani. 

 

Kötelező feladatok az I-VI. korcsoport számára: 

1. feladat: 

Bevezető gyakorlatként minden korcsoport résztvevőjének egy személyes festőkártyát kell 

készíteni, olyan kisméretű (B/5) akvarell képet, amely a helyszínen meghallgatott zaj, zene 

hangulatának vizuális megjelenítése.  

A feladathoz az egységes méretű, formájú kartont a rendező intézmény biztosítja, a festéket és 

eszközöket a versenyzők hozzák magukkal. 

 

2. feladat: 

Egy tárgy-specifikus festmény tervének elkészítése.  

Az alkotást hordozó képzeletbeli felület a versenyfeladat megkezdésekor kerül kisorsolásra.  

A lehetséges felületek, amelyhez fotó áll majd a versenyzők rendelkezésre: 

- párna - takaró 

- tányér - bögre 

- egy lépcső melletti fal 

- egy épület tűzfala (egy-két ablakkal) 

- jármű. 

A kisorsolt tárgyat/térelemet, mint a festményt hordozó felületet kell felfogni.  

Vagyis, egy olyan festményt kell elkészíteni, amit egy párna-takaró, tányér-bögre, lépcső mel-

letti fal, épület tűzfala, vagy egy jármű felületére szánnának. 

Az alkotás témájául az egyes termekben található, összegyűjtött tárgyak, tárgyrészletek szol-

gálnak inspirációként, továbbgondolható elemekként (pl.: használati tárgyak, játékok, sport-

eszközök).  

 

Az 1. és a 2. feladat megoldására adott idő összesen: 

I-II-III. korcsoportoknál 3 óra, 

IV-VI. korcsoportoknál 4 óra. 

 

Technika: tetszőleges színes technika.  

Az első feladat papír mérete (B/5). 

A második feladat papír mérete A/3 – A/2. 

A kötelező feladatok elkészítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket (a rajztáblát is) a ver-

senyzők hozzák magukkal. 

A versenyt rendező iskola a feladatok elvégzéséhez csak ingres papírt tud biztosítani. Ameny-

nyiben a versenyző más papíron szeretne dolgozni, azt hozza magával. 

 

Szabadon választható feladatok I-VI. korcsoport számára: 
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A szabadon választott témát meghatározott méretű és formájú papírra komponálva kell elké-

szíteni. Kérjük, arra ügyeljenek, hogy a szabadon választott feladat témája térjen el a bekül-

dött pályamunka témájától.  

 

A papír formája a versenyfeladat megkezdésekor kerül kisorsolásra. 

A papír formája, mérete: A/2 lapból a helyszínen kivágható forma, melyet a sorsolás határoz 

meg.  (pl.: átlós, harmadolt, felezett csík, a lehető legnagyobb háromszög, kör…).  

A versenyt rendező iskola a feladatok elvégzéséhez csak ingres papírt tud biztosítani. Ameny-

nyiben a versenyző más papíron szeretne dolgozni, azt hozza magával, a lapok mérete A/2 

legyen. 

 

Technika: szabadon választott, színeket használó (könnyen száradó) festészeti kifejezőeszkö-

zök.  

A szabadon választott feladat elkészítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket (a rajztáblát 

is) a versenyzők hozzák magukkal. 

 

A szabadon választott feladat megoldására adott idő: 

I-II-III. korcsoportoknál 3 óra, 

IV-VI. korcsoportoknál 4 óra. 

 

Az értékelés szempontjai: A festészeti eszközök megfelelő technikai alkalmazása, az egyéni 

kifejezőerő érvényesülésével, az eszközhasználat és a téma összhangja. Az átgondolt kompo-

zíció, színhasználat, forma- és téralakítás valamint az egyéni kifejezőerő megnyilvánulása. 

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., III. helyezést és 

különdíjat adhat ki.  

Eredményhirdetés ideje: 2015. május. 9. 

 

Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény nem küldi 

vissza, de az eredményhirdetés után, legkésőbb 2015. május 31-éig, időpont egyeztetés alap-

ján elvihető.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs! 

 

További tájékoztatás a rendező intézménytől az amiamk@freemail.hu e-mailben címen vagy 

06 1-278-27-82 telefonszámon kérhető. 

 

 

 

  

mailto:amiamk@freemail.hu
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V. ORSZÁGOS TEXTIL-, BŐR- ÉS KÉZMŰVES VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. május 22-23.  

Rendező: SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola 

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. 

Telefon: 30-939-74-62; fax: 87-431-050;  

E-mail: vpmbt@t-email.hu;  

Honlap: www.szin-vonal.freeweb.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló tehetsé-

ges diákok tárgytervező, tárgyalkotó, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességé-

nek, kreativitásának értékelése.  

A verseny jellege: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.  

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos verseny elődöntővel és döntővel.  

 

A verseny kategóriái:  

A) Textilműves 

B) Bőrműves 

C) Kézműves 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,  

II.  korcsoport: 2002. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,  

III. korcsoport: 2000. szeptember 1-je és 2002. augusztus 31. között,  

IV. korcsoport: 2000. augusztus 31. előtt született tanulók részére.  

Felső korhatár a verseny napjáig még nem betöltött 22 éve.  

 

A nevezés feltételei: 

Az intézmények kategóriánként és korcsoportonként maximum 6-6 pályamunkával (fővel) 

nevezhetnek. 

Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhető. 

 

ELŐDÖNTŐ 

 

Az elődöntő feladata: pályamunka készítése. A pályamunka témája szabadon választott. 

A pályamunka tartalmi követelményei: Az alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelmények-

nek megfelelő tudását, a műhelyfoglalkozások alatt megszerzett ismereteit.  

Adjon számot a tanuló vizuális szemléletéről, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felké-

szültségének színvonaláról.  

 

A pályamunkák formai követelményei: a tanulók által készített pályamunkákról jó minőségű 

több nézetben készült fotódokumentációt kell készíteni digitális formában (CD, DVD) és mel-

lékelni a pályamunka leírását.  

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához használt alapanyagok, 

2. elkészítés technikáját, műveleti sorrendjét, 

3. a téma választás rövid indoklását. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

A következőket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban: 

mailto:vpmbt@t-email.hu
http://www.szin-vonal.freeweb.hu/
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1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát és annak leírását, 

2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját. 

 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.szin-vonal.freeweb.hu  

letölthető 2015. február 1-jétől. Kérésre az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot. 

 

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2015. március 13. 

 

A versenybizottság csak a beküldési határideig feladott pályamunkákat értékeli. 

A döntőbe jutott versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 

 

Az értékelés szempontjai: a tantervi követelményeknek megfelelő ismeretek alkalmazásának 

színvonala, a munka mívessége, eredetisége.  

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről 2015. április 13-áig kapnak értesí-

tést.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Versenyfeladatok: a szabadon választott és kötelező feladat elkészítése.  

 

Szabadon választott feladat: a tanuló által választott téma szabadon választott technikával 

történő feldolgozása. Kérjük, arra ügyeljenek, hogy a szabadon választott feladat térjen el a 

beküldött pályamunka témájától és technikájától.  

A feladat megoldására adott idő: 4 óra.  

A tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokkal, eszközökkel történik. 

 

Kötelező feladat: Megadott témára (a helyszínen meghatározott szereplők számára tárgyak 

készítése) tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított alapvető és hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. 

 

A textil-, bőr- és kézműves kategória feladatai: 

A helyszínek meghatározott szereplők számára az alábbi tárgyak készítése:    

 

I. korcsoport:  

Ékszer vagy ékszerkollekció készítése – a választott kategória anyagainak, tárgyformáló esz-

közeinek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

II. korcsoport:  

Tok vagy doboz-tárgy készítése – a választott kategória anyagainak, tárgyformáló eszközei-

nek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

III. korcsoport: 

Öltözék-kiegészítő (táska, öv, sál, sapka vagy ezek kombinációja) készítése – a választott kate-

gória anyagainak, tárgyformáló eszközeinek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

IV. korcsoport:  

Lakberendezési, vagy belsőépítészeti tárgy készítése – a választott művészeti ág (kategória) 

anyagainak, tárgyformáló eszközeinek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

http://www.szin-vonal.freeweb.hu/
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A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II. 

és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

 

Eredményhirdetés: 2015. május 23.   

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs! 
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Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére 

 

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meg-

hirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek 

részt. 

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti fel-

sőoktatási intézmény hallgatója. 

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós 

adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ. 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén 

regisztráláskor be kell mutatni.  

 

IX. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. február 28. 

Rendező: Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola 

1145 Budapest, Columbus utca 11. 

Telefon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90 

E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu 

Honlap: www.szentistvanzene.hu 

A verseny helyszíne: A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola Nagyterme 

 

A verseny célja: A zeneművészeti szakközépiskolás növendékekből álló különböző zenekari 

formációk munkájának, eredményeinek bemutatása, a zenekari muzsikálás gyakorlatának 

erősítése. Szakmai megmérettetés, tapasztalatcsere. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Az országos forduló. 

 

A verseny követelménye: 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

A verseny kategóriái: 

A) Kamarazenekarok/szimfonikus együttesek. 

B) Fúvós együttesek. 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek. 

A műsorok összeállítása teljesen kötetlen. 

Műsoridő maximum 30 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában I., II. és III. helyezést és különdíja-

kat adhat ki.  

 

A nevezés feltételei: 

Az együttesekben a nevező iskola adott tanévre beiratkozott növendékei játszhatnak.  

Szükség esetén kisegítő hangszerest vehetnek igénybe, akiknek életkora a verseny időpontjá-

ban nem haladhatja meg a 26 évet.  

A kisegítők létszáma nem haladhatja meg az együttes létszámának 15 %-át. 

mailto:info@szentistvanzene.sulinet.hu
http://www.szentistvanzene.hu/
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A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a ne-

vező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.szentistvanzene.hu 2014. október 

15-étől letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 5. 

 

  

http://www.szentistvanzene.hu/
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VI. ORSZÁGOS ÉNEKVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 6-7.  

Rendező: Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola 

1145 Budapest, Columbus utca 11. 

Telefon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90 

E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu 

Honlap: www.szentistvanzene.hu 

 

A verseny célja: A szakközépiskolai növendékek ének tudásának mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.  

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.  

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport:  9.,10. és 11. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, 

II.   korcsoport: 12. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam. 

 

A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

A nevezéskor leadott műsoron a későbbiekben nem lehet változtatni. 

Szereplésenként egy művet magyarul, a többit eredeti nyelven kell énekelni. 

A dalok transzponálhatók, az áriák nem. 

Az elődöntő dalai nem ismételhetők meg a döntőben.  

A dalok előadási sorrendje szabadon választható. 

Minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választott mű:  

Egy magyar népdal kíséret nélkül, vagy egy magyar népdalfeldolgozás kísérettel. 

Egy szabadon választott műdal: A dal mesterei 1-3. köteteiből vagy  

Kerényi Miklós György 1-3. kötetéből. 

A műsoridő maximum 6 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező egy művet választani az alábbiak közül: 

Falconieri: O bellissimi capelli (Ó bűbájos barna fürtök) 

Krieger:  Junggesellenfreuden (Agglegény örömök) 

Purcell: What shell I do to show… (Mit kell hát tennem…) 

J. S. Bach: Dem Ende zu (Végső órám) 

Rameau: Le Grillon (A tücsök) 

Két különböző stílusú szabadon választott dal. Barokk nem lehet. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport: 

mailto:info@szentistvanzene.sulinet.hu
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Elődöntő: 

Kötelezően választott mű: 

Egy Mozart dal. 

Egy szabadon választott dal. Mozart nem lehet. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező választani egy művet az alábbiak közül: 

Caldara: Sebben crudele 

Caccini: Amarilli 

Giordano: Caro mio ben 

Scarlatti: Gia il sole 

Vivaldi: Vieni, vieni, o mio diletto 

Egy szabadon választott dal, vagy ária. Mozart és barokk nem lehet. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező egy dalt választani az alábbi dalciklusokból: 

Schumann: Dichterliebe, vagy 

Schumann: Frauenliebe und Leben 

Egy szabadon választott barokk dal, vagy ária 

Egy szabadon választott XX. századi magyar műdal. Népdalfeldolgozás nem lehet. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Egy szabadon választott romantikus dal. Schumann nem lehet. 

Egy szabadon választott XX. századi, vagy kortárs magyar dal. 

Egy szabadon választott ária bármilyen stílusból. (opera, kantáta, oratórium, vagy mise) 

A műsoridő maximum 12 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíja-

kat adhat ki.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.szentistvanzene.hu 2014. decem-

ber 15-étől letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 23. 

 

  

http://www.szentistvanzene.hu/


71 

 

XIV. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 6-8. 

A rendező: Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

8200 Veszprém, Megyeház tér 5. 

Telefon: 06-88-566-380, 06-88-566-370 

E-mail: titkarsag@dez.sulinet.hu, mol.csor@gmail.com 

Honlap: www.dez.sulinet.hu 

 

OBOAVERSENY 

A verseny célja: Az oboa tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. Az országos forduló két részből áll (2 

fordulós). 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport:  9. és 10. évfolyam, 

II.  korcsoport: 11. évfolyam,  valamint a szakképző 1/13. és a  2/14. évfolyama, 

III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyama tanulói. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelményei: 

A szabadon választott mű más stílusú és karakterű legyen, mint a kötelező. 

A versenyen a kötelező darabot kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: J. B. Loeillet: h-moll szonáta I-II. tétel. 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: Bojtár L.: Változatok egy mohácsi népdalra  

(A kotta beszerezhető: Bojtár Zenei Bt., e-mail: kotta@bojtar.hu). 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: D. Cimarosa: Oboaverseny I-II. tétel. 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: Gárdonyi Z.: Fantázia oboára és zongorára  

(A kotta beszerezhető: Hangvilla Bt. Debrecen). 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

III. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: A. Vivaldi: d-moll oboaverseny I-II. tétel (a II. tétel díszítéssel). 
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Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: Bartók B.: Három csíkmegyei népdal  

(Kiadó: Editio Musica Budapest, Katalógusszám: 2467, ISMN: M080024676). 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

FAGOTTVERSENY 

A verseny célja: A fagott tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő. Az országos döntő kétfordulós. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 9. és 10. évfolyam, 

II.  korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. és a 2/14. évfolyama, 

III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyama tanulói. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelményei: 

A szabadon választott mű más stílusú és karakterű legyen, mint a kötelező. 

A versenyen a kötelező darabokat kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: J. E. Galliard: a-moll szonáta No. 1. 

 I. Cantabile, II. Spiritoso e staccato, a tempo moderato, IV. Allegro e staccato. 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: Székely E.: Szonatina. 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: L. Milde: Romance. 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: Bozay A.: Két régies darab. 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

III. korcsoport 

Első forduló:  

Kötelező mű: A. Vivaldi: F-dúr fagottverseny I-II. tétel. 

(RV.485,  FVIII,8,  Rinaldi Op.45,5,  Pincherle 318) 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

Második forduló: 
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Kötelező mű: Hollós M.: Tre pezzi con due intermezzi II., III., V. tétel.  

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság az oboa- és a fagottverseny minden korcsoportjában I., II. 

és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.dez.sulinet.hu 2015. január 15-

étől letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos fordulón nevezési határideje: 2015. január 30. 
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XV. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. április 10-12. 

Rendező: Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola  

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. 

Telefon/fax: 06-66-321-222 

E-mail: bekesbartok@gmail.com 

Honlap: www.bekesbartok.hu 

 

A verseny célja: A zongora tanszak eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.  

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.  

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport:  9. évfolyam, 

II.   korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam, 

IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

A szabadon választott mű a kötelezőtől eltérő stílusú és karakterű legyen. 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztrálás-

kor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.  

 

I-II-III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

Egy virtuóz D. Scarlatti-szonáta. 

J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven műveiből egy vagy több darab, (szonáta vagy szo-

nátatétel kivételével). 

Egy F. Chopin mazurka. 

Műsoridő maximum 15 perc.  

 

Döntő 

Kötelezően választható művek: 

Egy vagy több romantikus mű 

Egy vagy több Bartók B. mű. 

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum 20 perc. 

 

IV. korcsoport: 

Elődöntő:   

Kötelezően választható művek: 

Egy prelúdium és fúga J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier című köteteiből. 

J.  Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven műveiből egy (vagy több) előadási darab vagy 

egy szonáta-tétel. 
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Egy virtuóz etűd. 

Műsoridő maximum 20 perc. 

 

Döntő:  

Kötelezően választható művek:  

Egy virtuóz D. Scarlatti-szonáta. 

Egy vagy több romantikus mű. 

Egy vagy több XX.-XXI. századi mű. 

Műsoridő maximum 20 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdí-

jakat adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.bekesbartok.hu 2014. december 

15-étől letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. március 10. 
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IV. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. április 10-12.  

Rendező: Selye J. Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézménye 

Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3. 

Telefon: 06-27-317-180 

E-mail: ig.hely@pikethy.net igazgato@pikethy.net  

Honlap: www.pikethy.net  

A verseny helyszíne: Bartók Béla Zeneiskola AMI 

2600 Vác, Konstantin tér 8. 

 

A verseny célja: Lehetőséget biztosítson a zeneművészeti szakközépiskolák népzene fő- és 

mellékszakos növendékei számára tehetségük kibontakoztatására, felkészültségük bemutatá-

sára, valamint hogy számot adhassanak arról, meddig jutottak el zenei anyanyelvi hagyomá-

nyaink elsajátításában és hiteles tolmácsolásában. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport:  9. évfolyam 

II.   korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. évfolyam, 

IV. korcsoport: 12. és13. évfolyam, valamint a szakképző 3/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny kategóriái: 

Szóló  

Ének, hegedű, brácsa, bőgő, citera, tambura, koboz, klarinét, tárogató, tekerő, cimbalom, furu-

lya, duda, harmonika (brácsa-bőgő esetén a játékos szerkeszti az anyagot, nem a prím). 

 

A verseny követelményei: 

Egy-egy összeállítás időtartama minimum 3-4 perc, a három összeállítás maximum 16 perc 

lehet. 

Az összeállításokon belül szerepeljenek különböző karakterű és tempójú darabok. 

A kíséretet a korosztálynak megfelelő vendég közreműködő is elláthatja. Ha valaki nem tud 

korcsoportjának megfelelő zenész társat találni a környezetében, a szervezők biztosítanak az 

egyetemi hallgatókból kiválasztott muzsikusokat. Minden olyan intézmény, amelynek a ver-

senyzői a szervező által biztosított muzsikusokkal lépnek fel, a verseny előtt egy hónappal az 

összeállítás hangfelvételét küldje el  a rendezőnek. Próbára a verseny napján nincs lehetőség! 

A versenybizottság kéri az összeállított műsorszámok eredeti felvételét (amennyiben ilyen 

van), összevágva, lehetőleg mp3 formátumban.  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

ÉNEK  

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Népdal-összeállítás karádi népdalokból a Pátria felvételek és Vikár László karádi gyűjtése 

alapján. 

2. Parlando rubato előadásmódú zoborvidéki vagy szilágysági menyasszony búcsúztatók. 

Szabadon választott népdal-összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 
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II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Népdal-összeállítás Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok I-III. köteteiből és hang- 

felvételeiből. 

2. Egy parlando rubato előadásmódú, régi stílusú klasszikus ballada vagy történeti ének. Kér-

jük, hogy az esetleges rövidítéseket a történet teljességének megtartásával alkalmazzák! 

Szabadon választott népdal-összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Népdal-összeállítás Lajtha László széki gyűjtéséből. 

2. Székelyföldi keserves ének. 

Szabadon választott népdal-összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Moldvai népdal-összeállítás a Pátria gyűjtések alapján, Domokos-Rajeczky: Csángó népze-

ne I-III. köteteinek felhasználásával. 

2. Parlando rubato előadásmódú mezőségi lírai népdal(ok). 

Szabadon választott népdal-összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

HEGEDŰ 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján. 

2. Széki táncrend részlet Ferenci Márton „Zsuki”, Ádám István, Ilka György, Dobos Károly, 

zenei anyagából. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a kisari zenekar felvételei alapján. 

2. Kalotaszegi összeállítás Fodor Sándor „Neti” felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Felső-marosmenti összeállítás a vajdaszentiványi Horváth Elek zenei anyagából. 

2. Galgamenti összeállítás a turai (Szénási Tibor), vagy a kartali (Oláh Jenő) zenekar anyagá-

ból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Szóló hegedűjáték: egy táncdallam és egy parlando rubato dallam egy díszített előadásmó-

dú területről (Mezőség, Kalotaszeg, Gyimes). 

2. Összeállítás a magyarpalatkai Kodoba Béla és Márton zenekarának felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 
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BRÁCSA, BŐGŐ 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján: ugrós, lassú és friss csárdás dallamok 

kísérete. 

2. Széki táncrend részlet Ferenci Márton „Zsuki”, Ádám István, Ilka György Dobos Károly 

zenei anyagából: magyar, lassú, csárdás dallamok kísérete. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a kisari zenekar felvételei alapján: oláhos, verbunk, lassú és friss csárdás dal-

lamok kísérete. 

2. Felső-marosmenti összeállítás a vajdaszentiványi Horváth Elek zenei anyagából: sebes for-

duló, csárdás, korcsos és cigánycsárdás táncdallamok kísérete. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Kalotaszegi összeállítás Fodor Sándor „Neti” felvételei alapján: legényes, csárdás és szapo-

ra táncdallamok kísérete. 

2. Galgamenti összeállítás a turai (Szénási Tibor), vagy a kartali (Oláh Jenő) zenekar anyagá-

ból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Gömöri hallgató, lassú és friss csárdás, verbunk.  

2. Összeállítás a magyarpalatkai Kodoba Béla és Márton zenekarának felvételei alapján: 

akasztós, ritka csárdás, szökős és ritka magyar táncdallamok kísérete. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

CITERA 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Tuka Zsigmond citerás felvételei alapján. 

2. Összeállítás Sajti Mihály vagy Mező Józsefné Bozsik Margit citerás felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Cs. Nagy Balázs, Zsila Kálmán, Boruzs András és Kancsel János felvételei 

alapján. 

2. Összeállítás Cuci József vagy Maszlag Józsefné citerás felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Vass Sándor, Orbán István, Márton István és Balatinc István somogyi adatköz-

lők felvételei alapján. 
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2. Összeállítás Dékány János és Koller József dunafalvi adatközlők vagy Takács József és 

Takács Józsefné szentlőrinci citerások felvételeiből. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Papp Rókus és Bársony Mihály citerás felvételei alapján. 

2. Összeállítás Szaszkó József turai citerás felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

TAMBURA 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján: ugrós, lassú és friss csárdás dallamok. 

2. Összeállítás a magyarországi szerb tamburás felvételekből (ifj. Kovács Antal, Szajcsán 

Joka). 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a bátmonostori zenekar felvételei alapján. 

2. Összeállítás horvát tamburás felvételekből (Pavo Šimara, Stipan Pavković). 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a dávodi zenekar felvételei alapján. 

2. Összeállítás Vujicsics Tihamér gyűjtéséből. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás a mohácsi Kovács dinasztia tamburás felvételei alapján. 

2. Összeállítás Bartók Béla bánáti gyűjtéséből. 

Szabadon választott összeállítás nemzetiségi népzenei anyagból. 

 

KOBOZ 

I-IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Öt különböző karakterű dallam Gyöngyös György moldvai kobzos adatközlő anyagából. 

2. Négy táncdallam Paul Vasile kobzos felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás. 

 

KLARINÉT 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag:  

1. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból. 

2. Összeállítás gömöri dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 
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II. korcsoport: 

Kötelező anyag:  

1. Összeállítás Felső-Tiszavidéki dallamokból. 

2. Összeállítás székelyföldi dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag:  

1.Összeállítás dél-alföldi dallamokból. 

2. Összeállítás bukovinai székely dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag:  

1. Összeállítás galgamenti dallamokból. 

2. Összeállítás eleki román dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

TÁROGATÓ 

I-II. korcsoport: 

Kötelező anyag:  

1. Összeállítás a Rákóczi-dallamkör dallamaiból. 

2. Összeállítás Gömör megyei dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III-IV. korcsoport: 

Kötelező anyag  

1. Összeállítás Felső-Tiszavidéki dallamokból. 

2. Összeállítás székelyföldi dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

TEKERŐ 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Bársony Mihály (Tiszaalpár) vagy Varga Mihály (Kiskunfélegyháza)  

felvételei alapján. 

2. Összeállítás a jeles napokhoz kapcsolódó szokásdallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Balla István (Fábiánsebestyén) felvételei alapján. 

2. Somogyi összeállítás. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Kiss József (Szentes) felvételei alapján. 

3. Összeállítás a Vietorisz- vagy a Kájoni-kódex régi magyar táncaiból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 
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IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Szenyéri Dániel (Szentes) felvételei alapján. 

2. Összeállítás a francia barokk udvari zenéből. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

CIMBALOM 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás bogyiszlói dallamokból. 

2. Összeállítás Tendl Pál soproni cimbalmos felvételei alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Marosmenti összeállítás a vajdaszentiványi zenekar felvételei alapján. 

2. Rábaközi összeállítás. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Szatmári összeállítás. 

2. Sóvidéki összeállítás. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Bonchidai összeállítás. 

2. Összeállítás magyarpéterlaki felvételek alapján. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

FURULYA 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Somogyi összeállítás. 

2. Összeállítás székelyföldi dallamokból  

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Pál István (Tereske) felvételei alapján. 

2. Összeállítás bukovinai székely dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás alföldi dallamokból. 

2. Összeállítás gyimesi dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 
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IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Mezőségi összeállítás. 

2. Moldvai összeállítás.  

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

DUDA 

I. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Pál István (Tereske) felvételei alapján. 

2. Összeállítás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Kukucska Ernő Nógrád megyei dudás felvételei alapján. 

2. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

III. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás csallóközi dallamokból. 

2. Összeállítás dél-alföldi dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Összeállítás Hont megyei dallamokból. 

2. Összeállítás moldvai dallamokból. 

Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból. 

 

HARMONIKA 

I-IV. korcsoport: 

Kötelező anyag: 

1. Különböző karakterű és tempójú dallamokat egybefűző, magyar népzenei anyagon alapuló 

összeállítás. 

2. Összeállítás szabadon választott nemzetiségi népzenei anyagokból (ajánlott: a szerb, román, 

bolgár, német, szlovák és az erdélyi magyar hagyomány virtuózabb darabjai) 

Szabadon választott összeállítás 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában korcsoportonként I. II. és III. helye-

zéseket és különdíjakat adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pikethy.net letölthető 2015. feb-

ruár 1-ától, majd a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. március 2.  

http://www.pikethy.net/
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V. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. április 24-25. 

Rendező: Weiner Leó Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakközépis-

kola 

1112 Budapest, Neszmélyi u. 30. 

Telefon/fax: 06-1-310-38-15, 06-1-342-61-28 

E-mail: info@weinersuli.ujbuda.hu, weinerliskola@gmail.com 

Honlap: www.weinerleo.hu  

A verseny helyszíne: Erzsébetvárosi Közösségi Ház (ERőMŰVHÁZ) 

1073 Budapest, Wesselényi u. 17.  

 

A verseny célja: A hárfa tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek 

bemutatkozási lehetősége országos szinten. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. Az országos forduló két részből áll (2 

fordulós). 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport: 9. és 10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam, 

II. korcsoport: 11.,12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. és 3/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelményei:  

Mindkét fordulóban minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A műsoridő nem léphető túl. 

A versenyen a bemutatott művek jogtiszta kottáját regisztrációkor be kell mutatni és a művek 

egy (másolati) példányát mellékelni kell.  

 

I. korcsoport:  

Első forduló:  

Kötelező mű: S. Heller-Hasselmans: Six etudes-ből a No 4. vagy No 6. etűd. 

Szabadon választott mű: barokk vagy (és) modern mű. 

A teljes játékidő maximum 10 perc. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: J. H. Naderman: Sept Sonates Progressives kötetből a 2. c-moll II. tétel  

vagy a 4. g-moll I. tétel.  

Szabadon választott mű: virtuóz hárfatechnikát tartalmazó, romantikus hangvételű mű. 

A teljes játékidő maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: J. S. Bach-M. Grandjany: Etudes for harp kötetből: No.1 Presto  

vagy No. 4 Sarabande’s Double.  

Szabadon választott mű: virtuóz hárfatechnikát tartalmazó, romantikus hangvételű mű. 

A teljes játékidő maximum 12 perc. 

 

Második forduló: 

Kötelező mű: J. Parry: D-dúr szonáta I. tétel.  

mailto:info@weinersuli.ujbuda.hu
mailto:weinerliskola@gmail.com
http://www.weinerleo.hu/
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vagy F. A. Rosetti: Esz-dúr szonáta I. tétel vagy II-III. tétel. 

Szabadon választott mű: XX-XXI. századi mű, vagy/és magyar mű. 

A teljes játékidő maximum 13 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat 

adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu 2015. febru-

ár 20-ától letölthető, majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. március 16. 

  

http://www.weinerleo.hu/
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VI. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 13-14. 

Rendező: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Általános Iskola,  

7624 Pécs, Radnics utca 9. 

Telefon: 72-517-950, fax: 72-517-959 

Email címe: fontanyigreta@pecsimuveszeti.hu, iskola@pecsimuveszeti.hu 

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

 

A verseny célja: A művészeti szakközépiskolák táncművészeti tagozatán tanulók szakmai 

tudásának, tánctechnikai felkészültségének, előadói képességének- életkoruknak megfelelő – 

felmérése, értékelése.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló. 

 

Kategóriák: 

A) Klasszikus balett  

a) szóló forma 

 

B) Modern tánc  

a) szóló forma 

b) duett forma 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 9. évfolyam, 

II.  korcsoport: 10. évfolyam,  

III. korcsoport: 11. évfolyam,  

IV. korcsoport: 12. és a 13. évfolyam tanulói. 

Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 20 év. 

 

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Főiskola tanu-

lói, valamint akik nem az iskolarendszerű képzésben vesznek részt. 

 

A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részből, egy kötelező gyakor-

lat-összeállításból és egy szabadon választott versenyszámból áll. 

 

A verseny anyaga: egy kötelező és egy szabadon választott gyakorlat bemutatása.  

 

A kötelező gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a klasszikus balett, vagy a modern (kortárs) 

tánc tantárgyak előírt tananyagát tartalmazza 2-3 percben, évfolyamokra bontva.  

A kötelező versenyfeladatot DVD, a zenei anyagot CD formájában postai utánvéttel kapja 

meg minden jelentkező iskola a rendező intézménytől 2014. október 31-éig.  

 

A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználá-

sával készült.  

A szabadon választott gyakorlat ideje: 

Klasszikus balett kategória (szóló forma maximum 2 perc. 

Modern (kortárs) tánc kategória (szóló vagy duett forma maximum 3 perc. 

A szabadon választott gyakorlat kísérőzenéjét a versenyre CD formájában, versenyszámon-

ként külön-külön kérjük elkészíteni és pontosan feliratozni.  

mailto:fontanyigreta@pecsimuveszeti.hu
mailto:iskola@pecsimuveszeti.hu
http://www.pecsimuveszeti.hu/
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A verseny követelményei:  

1. A modern tánc kategória duett formájában kerülni kell az úgynevezett „szinkrontánc” for-

mát, hangsúlyt kell, hogy kapjon két ember közötti kapcsolat technikailag és tartalmilag. 

2. A balett kategóriában a kötelező gyakorlatot a mozdulatok, a pontos bemutatás láthatósága 

érdekében testhez simuló öltözékben, a szabadon választott gyakorlatot a koreográfia stílusá-

hoz illő öltözékben kell előadni. 

3. A klasszikus balett kötelező gyakorlatok: A mozdulati egységek között a versenyzők tart-

hatnak hosszabb, lélegzetvételnyi szünetet. (Közép, kisugrás, nagyugrás.) 

4. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelően mezítláb vagy zokniban vagy 

forgótalpon szükséges (semmiképpen sem balett cipőben) előadni. 

5. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.  

6. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérült 

állapotát.  

7. Sérült versenyző csak saját és nevező iskolája felelősségére vehet részt a versenyen.  

8.  A modern kategóriák kötelező gyakorlatainak összekötő lépései, és azok irányai variálha-

tók, oly módon, hogy a technikai elemek a DVD-n megadott formában, és zenei helyen kerül-

jenek  előadásra. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdí-

jakat adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja:  

Az iskola mindkét kategóriában nevezheti növendékeit.  

A modern tánc kategóriában (szóló és duett formákban) az iskola korcsoporttól függetlenül 

maximum 10 produkcióval nevezhet. 

A klasszikus balett kategóriában (szóló formában) nincs korlátozva a versenyzők, a produkci-

ók száma. 

A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pecsimuveszeti.hu letölthető 2015. január 5-étől.  

A nevezési lapot kérjük kitöltve a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni.  

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 16. 

 

 

  

http://www.pecsimuveszeti.hu/
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XVIII. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2015. március 19-20. 

Rendező: Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola 

1097 Budapest, Illatos út 2-4. 

Telefon: 06-1-282-66-43, 06-1-282-66-45, 06-1-280-63-88, fax: 06-1-280-6354 

E-mail: info@jaschikmuveszeti.hu 

Honlap: www.jaschikmuveszeti.hu 

 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismeré-

se, plasztikai felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondo-

zó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek 

felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló. 

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola 12-13. évfolyamos, 

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzés-

ének 1/13. és 2/14. évfolyamos tanulói. 

 

Versenyfeladatok:  

1. feladat: Portré mintázása élő modell után életnagyságban, agyagból.  

A rendező iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzők csak a saját mintázó eszköze-

iket hozzák magukkal. 

A feladat megoldására összesen 10 óra áll a versenyzők rendelkezésére. 

 

2. (Kreatív) feladat: A versenyzők azonos mennyiségű, a rendező által biztosított anyag (pl. 

agyag és egyéb mintázható anyagok, valamint természetes és mesterséges kiegészítő anyagok) 

felhasználásával egy meghatározott témára vagy fogalomra plasztikai megoldást készítenek. 

A témákat a feladat megkezdése előtt a versenybizottság elnöke adja meg. 

A feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésre. 

 

A versenyzők díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és plasztikai 

kifejezőkészsége alapján korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket, illetve különdíjakat adhat 

ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja:  

Korcsoportonként 2-2 tanulót nevezhet az iskola.  

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.muveszeti-szhely.sulinet.hu letölthető. A 

nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni postai úton. 

A versenyre nevező iskoláknak a versenyrendező intézmény részletes programot küld. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. február 2. 

  

mailto:info@jaschikmuveszeti.hu
http://www.jaschikmuveszeti.hu/
http://www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/


88 

 

XXIV. ORSZÁGOS RAJZVERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. március 26-27. 

Rendező: Miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola 

3533 Miskolc Bolyai Farkas utca 10. 

Telefon: 06-46-533-253, fax: 06-46-370-087 

E-mail: garon@mand.garon.sulinet.hu, garonweb@gmail.com 

Honlap: www.garon.hu 

 

A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségé-

nek, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munká-

jának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolá-

sa és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. A művészetoktatás népsze-

rűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintű, rangos rajzverseny keretein 

belül. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

 

A verseny korcsoportjai: 

I.   korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák 12-13. évfolyamos, 

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakközépiskolák érettségi utáni,  

 a kétéves szakképzésben résztvevő 13-14 évfolyamos tanulói. 

 

Versenyfeladatok: 

1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanul-

mányjelleget hangsúlyozva. 

Technika: Grafit (grafit, kréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron. 

A feladat megoldására adott idő: 3 óra. 

 

2.1. Portré rajza (félalak kézábrázolással) élő modell után, teljes tónusértékkel, a tanulmány-

jelleg hangsúlyozásával. 

Technika: Grafit (grafit, kréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron. 

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. 

 

2.2. Akt egészalakos ábrázolása teljes tónusértékkel. 

Technika: Szabadon választott rajzi technika, fél íves (A/2) fehér rajzpapíron. 

A feladat megoldására adott idő: 6 óra, (2x3 óra). 

 

A versenyfeladatok sorrendiségéről a versenybizottság saját hatáskörben dönthet! 

 

A versenyzők személyes rajzeszközeikkel dolgozhatnak.  

A fél íves (A/2) fehér, fehér pitt művészkréta esetén a fekete papírt a rendező iskola biztosítja. 

Fekete papír igényét a nevezési lapon kérjük jelezni. 

Ha a tanuló által választott rajzeszköz az iskola által biztosított normál papíroktól eltérőt tesz  

szükségessé, akkor a fél íves (A/2) „speciális” papírt a tanuló hozza magával. 

 

A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és kifejezőkés-

zsége alapján korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. 

A versenybizottság a díjakat nem köteles kiadni. 

 

mailto:garon@mand.garon.sulinet.hu
mailto:garonweb@gmail.com
http://www.garon.hu/
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A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A nevezés módja: 

A versenyzőt nevező iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny 

részletes tájékoztatója a rendező intézmény honlapján www.garon.hu olvasható. 

A nevezési lap is a honlapról tölthető le, melyet kitöltve a rendező iskola címére kell elkülde-

ni: Miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola (3533 Miskolc, Bolyai Farkas utca 10.). 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. március 2. 

 

 

 

  

http://www.garon.hu/
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XVIII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2015. április 24-25.  

Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

     8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

Telefon/fax: 06-22-500-989 

E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu 

Honlap: www.hermannzenesuli.hu 

 

A verseny célja: A népművészet, a népi előadó-művészet és a magyar népi hagyományok 

iránt érdeklődő diákok tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedő teljesítmények 

bemutatása. Ezen túl a verseny fontos feladata a tehetségkutatás, a kulturális örökség jelentő-

ségének tudatosítása és új tapasztalatok gyűjtése. 

A verseny jellege: Pályázati rendszerű, írásbeli, szóbeli. 

A verseny fordulói: Iskolai verseny, elődöntő (pályázat), országos döntő (írásbeli és szóbeli). 

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: A népművészetet tanuló szakiskolások mindkét évfolyama. 

II. korcsoport: Párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók 11. év-

folyama. 

III. korcsoport: Párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók 12. és a 

13. évfolyama.  

Érettségi utáni művészeti szakképzésben résztvevő tanulók mindkét évfolyama.  

Felső korhatár: A verseny utolsó napjáig be nem töltött 22. év. 

 

ELŐDÖNTŐ (pályázat) 

A pályamunkák formai követelményei:  

A pályamunkákat A4-es méretben, gépelt vagy számítógéppel írott szövegformátumban, kell 

beadni, 1 db eredeti és 3 db másolt példányban.  

Kötelező a felhasznált irodalom (forrás) pontos megadása. 

Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, 

irodalom és tartalomjegyzék stb. nélkül. 

A pályamunkát jeligével és a korcsoport számával el kell látni, a pályázó személyére és ne-

vező intézményére történő utalás a pályamunkában nem lehet. 

A jeligével ellátott pályamunkával együtt, azonos jeligéjű, zárt borítékban kell elküldeni a 

tanuló nevezési lapját. 

 

A pályamunkák postára adási határideje: 2015. február 16. 

 

A borítékra írják rá: XVII. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka. 

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.  

 

A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. 

A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelő pályázatokat bírálja el. 

Az elődöntő eredményéről 2015. március 23-éig értesítjük a nevező iskolákat. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

mailto:titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
http://www.hermannzenesuli.hu/
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A verseny döntőjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, 

ahol a saját dolgozati téma bemutatásán túl általános néprajzi és népművészeti tájékozottsá-

gukról is számot kell adniuk. 

Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, villámkérdé-

sek, térképismeret, saját pályamunka rövid bemutatása. 

 

A döntőre való felkészüléshez szükséges szakirodalom: 

Az írásbelihez kötelező: 

- Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar Néprajz (Bp., 1979)  

- Hofer Tamás – Fél Edit: Magyar népművészet (Bp., 1975) 

- Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. (Bp., több kiadás) 

 

Az írásbelihez ajánlott, illetve a szóbeli vizsgához a pályázó saját pályamunkájához kapcsoló-

dó részt kötelező tanulmányozni: 

A MAGYAR NÉPRAJZ I-VIII. kötet.  

(I. 1-2. Történelem, II. Gazdálkodás, III. Kézművesség, IV. Életmód, V. Magyar népköltészet, 

VI. Népzene, néptánc, népi játék, VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság, VIII. Társadalom)  

Különösen az a kötet, amelyik a benyújtott pályamunka tematikájával egyezik. 

 

A versenyzők díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és kü-

löndíjakat adhat ki.  

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos fordulón nevezési díj nincs! 

 

A versennyel kapcsolatban további tájékoztatás a 06-22-311-067 telefonszámon kérhető. 

 

Szempontok a Népművészeti Verseny pályamunkáinak témaválasztásához  

 

Javaslat témaválasztáshoz:  

1. A pályázók, ha a téma lehetővé teszi, ne statikusan, idealizált, általánosított formában, ha-

nem a maguk időbeli változásában és egyedi konkrétságában mutassák be tárgyukat. Legye-

nek figyelemmel arra, hogy hogyan változik az ízlés, a szokás és a fölfogás az illető témával 

kapcsolatban. 

2. Ezt az elvárást főként az esettanulmányokban lehet megvalósítani, ami lehetővé teszi a vá-

lasztott tárgy, tárgycsoport, jelenség, esemény körüljárását, funkciójának, környezetének rész-

letes leírását. Érdekes lehet, hogyan válik a dédnagymama által szőtt asztalterítő a család fél-

tett ereklyéjévé vagy a helytörténeti múzeum féltett darabjává.  

3. A nagy átfogó témák (pl. ötvösművészet) „világméretű” összefoglalása helyett válasszanak 

a pályázók témát saját családjuk, településük, régiójuk hagyományaiból, és vizsgálják azt a 

helyi történelem (a családtörténet, településtörténet) keretében, s csak akkor térjenek ki nem-

zetközi szempontokra, ha azt a téma megkívánja. A családi fotógyűjteményben őrzött fotó 

valamilyen helyi eseményről, viseltről vagy szokásról is lehet kiinduló forrása egy dolgozat-

nak. 

4. Bátran foglalkozzanak hagyományápoló, ill. örökségvédő közösségek, csoportok vagy 

egyéniségek életével, történetével, figyelembe véve a hagyomány megőrzött elemeit és az 

újítási, változtatási javaslatokat is, amelyek egy-egy újonnan készült tárgyban, előadott tánc-

ban vagy szokásban megjelennek. 
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5. Különös tekintettel legyenek a pályázók a „Népművészet Mestere” állami díjjal kitűntetett 

idős emberek tudásának összegyűjtésére és életpályájuk keretében való bemutatására, gyer-

mekkoruktól a kutatás adott pillanatáig. Ha ilyen személy nincs a pályázó környezetében, 

ugyanolyan érdekes lehet a helyi kovácsmester, egy hímző asszony, „bolgárkertész”, a kosár-

fonó vagy bármi más háziipar vagy mesterség művelőjének megkeresése. 

6. A pályázók igyekezzenek hozzájárulni saját közösségükben, ill. településükön a múltban 

fölgyülemlett helyi tudás számbavételéhez és a helyi emlékezet fölfrissítéséhez. Ezt tehetik új 

gyűjtésekkel, de az archívumokban (pl. megyei múzeumokban, a Néprajzi Múzeumban, 

Nemzeti Múzeumban stb.) található „helyi” (saját falujukból származó) tárgyak, dokumentu-

mok (filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és bemutatásával. 

7. Ha lehetőség adódik, használják ki a pályázók, hogy a helyben rögzített visszaemlékezése-

ket összevessék a levéltári forrásokkal. Ilyen levéltári dokumentumok pl. az iparos összeírá-

sok, árjegyzékek, népesség összeírások, büntetőperek. Az 1920-as, 1930-as évek csendőrségi 

iratai között, például az Alföldön számos adat található a tanyai mulatságok rendbontásiról, s 

egyben a táncillemről, táncos szokásokról. Egy-egy szájhagyomány által megőrzött híres eset-

ről sok új részlet kerülhet felszínre a levéltári forrásokból.  

 

Javasolt szakmai szempontok a pályamunkák fölépítéséhez, kivitelezéséhez: 

1. Legyen a dolgozatnak bevezetője, amely foglalkozik a témaválasztással, a témához való 

személyes kapcsolattal, a fölhasznált forrásokkal, módszerekkel. Legyen összefoglalója, 

amely megfelelő terjedelemben összegzi a dolgozatban kitűzött cél megvalósítását. A pályá-

zók igyekezzenek arányosan fölépíteni dolgozatukat. Ha nem kifejezetten történeti témáról 

van szó, korlátozzák a település és a téma történetének bemutatását a bevezetőben, s szentel-

jenek több teret a dolgozat fő részének, vagyis a választott téma részletekbe menő, módszeres 

bemutatásának.    

2. Az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetekben igyekezzenek a pályázók bizonyítani a szak-

irodalomban való jártasságukat, a témára vonatkozó legfontosabb általános szakirodalom is-

meretét. Használják fel, illetve mutassák be a helyi szakirodalmat, és ha ez nincs, a saját ma-

guk készítette dokumentumokat (fényképek, videók, interjúk stb.) 

3. Mindig legyen világos, hogy kinek a szavait olvassa az olvasó: a pályázóét, a szakirodalom 

szerzőjét vagy az adatközlőét. Mindig jelöljük meg, ha a szakirodalmat pontosan idézzük, 

vagy tartalmi összefoglalását adjuk egy szakirodalomban található állásfoglalásnak, vagy az 

adatközlő szavait használjuk. Fiatalon kell megtanulni, hogy mások szavainak (szellemi tulaj-

donának) saját szellemi termékünkként való felhasználása morális kérdést jelent. Hasonló a 

helyzet az interneten található szövegek szószerinti, jelöletlen fölhasználásával.   

4. Igyekezzünk a pályamunkákat bőségesen, a téma adottságainak megfelelően illusztrálni 

rajzokkal, fotókkal, DVD-vel, kottákkal, táncírással vagy térképekkel. Azonban figyeljünk az 

illusztrációk pontos adatolására is, megjelölve az illusztráció készítőjét, pl. fotó esetén a ké-

szítés helyét, idejét és a fotó lelőhelyét. Az adatolatlan illusztrációk nem gazdagítják, csak 

díszítik a dolgozatot. Igyekezzenek a pályázók minél több saját készítésű illusztrációt hasz-

nálni, ha erre módjuk van. 

5. A pályázat terjedelmi korlátjának csak az alsó határa van megadva (15 oldal). Ezen alul 

nem nagyon lehetséges egy témában elmélyedni. Egy téma megfelelő kibontása legalább eny-

nyi terjedelmet igényel.  

 

Szakirodalmi javaslat az országos döntő írásbeli feladataira való fölkészüléshez 

 

A Magyar Néprajzi Lexikon 5 kötete a következő feldolgozási módon: 
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1. A népművészet, népi előadóművészét, népszokások és gyermekjátékok (vagyis a verseny 

alaptémáját jelentő témák) tematikus csoportokban való áttekintése; Pl. bútorkészítés, bútor-

festés, áttört bútor stb. 

2. A szócikkekben ajánlott magyar nyelvű szakirodalomból való válogatás és azok áttekinté-

se; Pl. K. Csilléry Klára: A magyar nép bútorai   

3. A szócikkekhez tartozó illusztrációs anyagok áttekintése (fotók, rajzok, térképek, kották, 

szövegek stb.) a lexikonban. 

 

Lehetséges tematikus csoportok: 

Néprajzi csoportok, tájegységek 

Népköltészet (mese, monda, legenda, szólások közmondások stb.) 

Népzene, népzene, népi játék, népi színjátszás 

Népszokások 

Néphit, népi vallásosság 

Népi díszítőművészet 

Pásztorkodás, népi állattartás 

Földművelés 

Háziipar, népi kismesterségek  
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NEVEZÉSI LAP  

 

XVIII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY 

 

Jelige:………………………………………………… 

 

A tanuló neve: …………………………………………………………………………………. 

Születési helye / ideje: ………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 

Lakcím: ……………………………………..…………………………………………………. 

Levelezési cím: ………………………………………………………………………………… 

Iskolatípusa és évfolyama: …………………………………………………………………….. 

 

Nevező iskola neve: ……………………………………………………………………………. 

Nevező iskola címe: ……………………………………………………………………………. 

Felkészítő tanára, tanárai neve: ……………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….. 

A pályamunka címe: ………………………………………………………………………….... 

 

Nyilatkozat, arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Néprajzi Múzeum archívumába kerülve 

nyilvánosan kutatható lesz pályamunkája. 

 

 

 

…………………………………………………..   

Pályázó tanuló aláírása 

 

Dátum: ………………………………………… 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. A nevezést engedélye-

zem.  

 

………………………………………….. 

Intézményvezető aláírása 

 

Ph. 

 

 

A pályamunkák postára adási határideje: 2015. február 16.   

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO     

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.  

 

A borítékra írják rá: XVIII. Országos Népművészeti Versenyre beküldött pályamunka. 


