
IV. ORSZÁGOS FOTÓ-VIDEÓ VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 8-10.  

Rendező: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár 

1153 Budapest, Bocskai utca 70-78. 

Telefon: 06-1-271-08-42, 06-1-271-08-43 fax: 06-1-414-02-32 

E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu 

Honlap: www.hubayzeneiskola.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák média, képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok 

képességeinek megismerése, felkészültségük értékelése. 
A versenyen, a fotó-videó tanszakosokon kívül valamennyi képző- és iparművészeti tanszak tanulója nevezhet 

mindhárom kategóriában. 

A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.  

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos fordulók (elődöntő és döntő). 

 

A verseny kategóriái: 

A) Fotó kategória  

B) Videó kategória  

C) Animáció kategória  

 

A nevezés feltételei: 
Egy intézményből fotó kategóriában korcsoporttól függetlenül 10 egyéni nevezést, 

a videó és animáció kategóriákban egy intézményből maximum 4-4 csoportos nevezést fogadunk el. 

Egy tanuló két kategóriában nevezhető.  

Az intézmények az elődöntőbe fotó kategóriában tanulónként maximum 3 db pályamunkát küldhetnek, ezekből 

1 db képsorozat is lehet, ami maximum 5 db fotóból állhat.  

 

ELŐDÖNTŐ 

 

A) FOTÓ KATEGÓRIA - Egyéni verseny 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között, 
II.   korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között, 

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

IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között, 

V.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között, 

VI. korcsoport: 1991. június 1-je és 1993. május 31. között született tanulók. 

 

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei: 

A pályamunka témája szabadon választott. 

A 3 db tanulói munkát 13x18 cm-es méretben keretezés és paszpartu nélkül kell beküldeni a rendező intézmény 

címére. A fotósorozat (egy sorozat maximum 5 db fotó) egy munkának számít. 

Fekete-fehér és/vagy színes, hagyományos (analóg) és/vagy digitális fotók egyaránt szerepelhetnek a 
pályamunkákban. 

Digitálisan manipulált, átalakított képeket a versenybizottság nem fogad el.  

 

Az elődöntőre beküldött pályamunka követelményei:  

A beküldött pályamű tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét. 

A fotók hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni, sorozatnál minden fotóra rá kell írni a 

tanuló jeligéjét, korcsoport számát és jelezni kell a képek sorrendjét: sorozat/1. kép, 2. kép, 3. kép., 4. kép, 5. kép 

A fotókat az elődöntő pályamunkáinak beküldési módjánál leírtak szerint kell megküldeni. 

 

B) VIDEÓ KATEGÓRIA - Csoportos verseny 

A csoport létszáma: maximum 3 fő. 

 
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei: 

A pályamunka témája szabadon választott.  

A pályamunka csoportosan készített 1 db videó film. 
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A film maximum időtartama: 5 perc. 

A beküldött pályamű tükrözze a tanulók vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, kreatív hangvételét. 

Az elődöntőre küldött rövidfilmeket a rendező intézmény címére kell beküldeni. Egy-egy DVD egy-egy 

pályaművet tartalmazzon. A DVD-re csak a csoport jeligéjét és korcsoportját szabad felírni.  

Egy iskolán belül több csoporttal történő nevezése esetén minden filmet külön-külön DVD-n kérünk rögzíteni.  

A videókat az elődöntő pályamunkáinak beküldési módjánál leírtak szerint kell megküldeni. 

 

C) ANIMÁCIÓ KATEGÓRIA - Csoportos verseny 

A csoport létszáma: maximum 3 fő. 

 

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei csoportos nevezés alapján: 
A pályamunka témája szabadon választott.  

A pályamunka csoportosan készített 1 db animáció, amely egyaránt lehet festményfilm, tárgy-animáció, agyag-

film („gyurma-film”), kollázs-film vagy fázis rajzokkal készített animáció. 

A film maximum időtartama: 3 perc. 

A beküldött pályamű tükrözze a tanulók vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, kreatív hangvételét. 

Az elődöntőre küldött animációkat a rendező intézmény címére kell beküldeni. Egy-egy DVD egy-egy 

pályaművet tartalmazzon. Egy iskolán belül több animáció nevezése esetén minden alkotást külön-külön DVD-n 

kérünk rögzíteni. A DVD-re csak a csoport jeligéjét és korcsoportját szabad felírni.  

 

Az elődöntő pályamunkáinak beküldési módja: 

Az intézmények az általuk nevezett tanulói egyéni és/vagy csoportos alkotásokat egy küldeményben küldjék 
meg. 

A következőket kérjük elhelyezni egy-egy nagy borítékban: 

1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat, 

2. zárt borítékokban a pályaművek készítőinek nevezési lapjait, 

3. több pályamunka egy borítékban küldése esetén összesítőt, amely tartalmazza kategóriák szerint az alkotások 

jeligéit a tanulók korcsoportjával együtt. 

A tanuló neve nem szerepelhet az összesítőn és a pályamunkán. 

 

A nevezés módja: 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.hubayzeneiskola.hu letölthető 2012. december 14-

étől.  

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény címére. 

A pályamunkák beküldési határideje (postára adás dátuma): 2013. január 18.  

 

A versenybizottság csak a beküldési határidőig postán feladott pályamunkákat értékeli. 

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 

A döntőbe jutó tanulók várható száma fotó kategóriában várhatóan 70 fő, videó és animáció kategóriában 

várhatóan 15 – 15 csoport. 

A rendező iskola a pályamunkák értékelése után, a döntőbe jutó tanulókról, csoportokról és a döntő 

programjáról legkésőbb 2013. február 5-éig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

Az elődöntőn nevezési díj nincs. 

 

DÖNTŐ 
Versenyfeladatok: Egy kötelező és egy szabadon választott feladat. 

 

A) FOTÓ KATEGÓRIA 

A gyakorlati verseny formája: Egyéni verseny 

 

A kötelező feladatrész követelményei: 

1. A kötelező feladatról készített felvételek közül 3 db fotót kell kiválasztani és beadni (a VI. korcsoportban 

képsorozat – a képek sorrendjének jelölésével – is készíthető).  

2. A készített felvételek digitálisan manipulálni, átalakítani nem lehet. 

 

Kötelező feladat korcsoportonként: 

I – III. korcsoport: Adott csendélet beállítás fotózása. 
A kötelező feladat elvégzésére adott idő: az I.-III. korcsoportoknál maximum 3 óra. 

 

IV. korcsoport: Zenekari próbán zenészportrék készítése. 
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V. korcsoport: Táncpróbán (klasszikus balett és kortárs tánc) portréfényképezés táncosokról.  

(A legjellegzetesebb, karakteres pillanatok megörökítése.) 

VI. korcsoport: Tánc-fotózás.  

(A mozgás követése, jellemző pillanatok megörökítése.) 

A kötelező feladat elvégzésére adott idő: a IV.-VI. korcsoportoknál maximum 4 óra. 

 

A szabadon választott feladatrész követelményei: 

1. A képsorozat készítése az I-III. korcsoportnál 3 fotó, a IV-V. korcsoportnál 5 fotó kiválasztásával. 

2. A VI. korcsoportnál fotóesszé készítése 5 fotó kiválasztásával. 

3. A fotók hátoldalán a képek sorrendjét, számát jelölni kell. 

4. A készített felvételek digitálisan manipulálni, átalakítani nem lehet. 
5. A fotózandó mesterség kiválasztása sorsolással történik.  

 

Szabadon választott feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport: Gyermekjáték ötletes, kreatív bemutatása.  

II. korcsoport: Utcarészlet.  

III. korcsoport: „Fák”, tájkép a parkban. Természeti környezet fotózása.  

A szabadon választott feladat elvégzésére adott idő: az I.-III. korcsoportoknál maximum 3 óra. 

IV. korcsoport: Városkép, Budapest XV. kerülete terei. 

V. korcsoport: „Mesterségek.”  

VI. korcsoport: „Történet öt képben”.  

A szabadon választott elvégzésére adott idő: a IV.-VI. korcsoportoknál maximum 4 óra. 
 

B) VIDEÓ KATEGÓRIA 

A gyakorlati verseny formája: Csoportos verseny. 

A csoport létszáma: maximum 3 fő. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 1999. június 1-je és 2003. május 31. között,  

II.  korcsoport: 1995. június 1-je és 1999. május 31. között,  

III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók. 

 

Kötelező feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport: Mozgás a kamera előtt.  
Adott témában szituációjáték felvétele. 

II. korcsoport: Párbeszéd felvétele külső- és belső térben - adott szereplők, modellek segítségével. 

III. korcsoport: „Mesterségek” - Rövid riportfilm készítése egy adott mesterségről, mesterről.  

A mesterség kiválasztása sorsolással történik. 

A kötelező feladat elvégzésére - utómunkálatokkal együtt - adott idő: maximum 4 óra. 

 

Szabadon választott feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport: Játék – mozgás - sport. 

II. korcsoport: Ritmus - tánc. 

III. korcsoport: „Zenekari próba”. 

A szabadon választott feladat elvégzésére - utómunkálatokkal együtt - adott idő maximum 4 óra. 
 

C) ANIMÁCIÓ KATEGÓRIA 

A gyakorlati verseny formája: Csoportos verseny. 

A csoport létszáma: maximum 3 fő. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 1999. június 1-je és 2003. május 31. között,  

II.  korcsoport: 1995. június 1-je és 1999. május 31. között,  

III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók. 

 

Kötelező feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport: Festményfilm vagy kollázs-film készítése adott meserészlet feldolgozása alapján, gyorsan száradó 
anyagokkal: tempera, akvarell, fekete-fehér és színes tus, diópác, stb. 

 



II. korcsoport: Kollázs-film készítése adott történet, jelenet alapján, szabadon választott technikákkal, 

anyagokkal: különböző papírok, textil, gyorsan száradó anyagok és/vagy tárgy-animáció adott tárgycsoport 

felhasználásával (pld. székek, tányérok, konyhai eszközök, stb.). 

 

III. korcsoport: Animáció tervezése fázis rajzokkal.  

Kulcsképek készítése adott történet, jelenet vagy irodalmi mű vagy zenemű alapján, szabadon választott grafikai 

és/vagy gyorsan száradó festészeti technikával. 

A kötelező feladat elvégzésére - utómunkálatokkal együtt - adott idő maximum 6 óra. 

 

Szabadon választott feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport: Festmény film és/vagy kollázs-film készítése szabadon választott vagy kitalált meserészlet 
feldolgozása alapján, szabadon választott technikákkal, anyagokkal: különböző papírok, textil, gyorsan száradó 

festékek, tusok, stb. 

 

II. korcsoport: Kollázs-film készítése kitalált történet, jelenet alapján, szabadon választott technikákkal, 

anyagokkal: különböző papírok, textil, gyorsan száradó anyagok.) vagy tárgy-animáció adott tárgycsoport 

felhasználásával. (pld. székek, tányérok, konyhai eszközök, stb.) 

 

III. korcsoport: Fázis rajzokkal szabadon választott irodalmi mű vagy zenemű alapján, az emberi mozgás, 

mozgásfázisok felhasználásával.  

A szabadon választott feladat elvégzésére - utómunkálatokkal együtt - adott idő maximum 6 óra. 

 
A verseny követelményei: 

1. A versenyzők valamennyi kategóriában, minden feladat megoldása során saját eszközeiket (fényképezőgép, 

kamera, üres, formázott memóriakártya, akkumulátor, állvány) használhatják. 

2. A modell-tárgyakat, a modelleket és a különböző helyszíneket a rendező iskola biztosítja. 

3. Az utómunkálatokhoz számítógépet és a vágóprogramot a rendező intézmény biztosít, saját gépet a 

versenyzők nem használhatnak. 

4. A verseny döntőjében használható program-csomag: Adobe Creative Suite 2 Premium. 

5. A meghatározott időkereteknek megfelelően a versenyzők időbeosztását a rendező intézmény határozza meg.  

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egyénileg értékelik a kötelező és a szabadon 

választott feladatokban az egyénileg és csoportosan versenyzők teljesítményét az értékelőlapon meghatározott 

szempontok alapján. Egy-egy versenyző (versenyző csoport) végső pontszáma a versenybizottság által adott 
pontok összege. 

 

A döntő helyezései, díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként egyénileg és csoportosan I., II., 

III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

 

Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton nem küldi vissza. Az 

alkotások elvihetőek személyesen, egyeztetés alapján, legkésőbb 2013. május 31-ig. 

 

A nevezési és részvételi díjak: 

A döntőbe került versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási költsége és a 

részvételi díja a nevező intézményt terheli. 
A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

Tájékoztatás a rendező intézménytől e-mailben a hubayzeneiskola@nextramail.hu címen vagy 06 1/ 271 08 42 

vagy 06 1/ 271 08 43 telefonszámon kérhető. 
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