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II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott 

tanulmányi versenyek 
 

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek 
 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésű művészeti 

tanulmányi versenyeit.  

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

versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények 

alapján történik. 

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakiskolába 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 versenyszabályzatában leírtak 

alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti 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 alapfokú művészeti 

iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. 

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést 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 eredeti kottáit a verseny helyszínen a nevező 

intézménynek be kell mutatnia.  

 

 

 

XII. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY 

Horváth Rudolf emlékére  

 

A verseny időpontja: 2012. december 7-9. 

Rendező: Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

9400 Sopron, Szélmalom u. 17. 

Telefon/fax: 06-99-505-392 fax: 06-99-505-393 

E-mail: info@hjami.hu 

Honlap: www.hjami.hu 

 

A verseny célja: Az alkotó és önkifejező képesség kibontakoztatása az oboa és fagott tanszak pedagógiai 

eredményeinek bemutatásával. Tanulmányi verseny. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

Az országos döntő kétfordulós (a versenyző mindkét fordulóban szerepel). 

 

A nevezés feltétele: A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az első korcsoportban legalább egy, a 

további korcsoportokban legalább két évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.  A versenyen nem vehet 

részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat (ott) 

az adott szakon. 

 

OBOAVERSENY 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2000. június 1-én, illetve után, 

mailto:info@hjami.hu
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II.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között,  

III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1998. május 31. között,  

IV. korcsoport: 1994. május 31-e előtt született tanulók. 

Felső korhatár a verseny (döntő) utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelményei:  

A kötelező mű mellett minden versenyzőnek mind az első, mind a második fordulóban szabadon választott 

műv(ek)et is kell játszania. 

A szabadon választott mű(vek) és a kötelező mű eltérő stílusú legyen! 

A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni! 

A kötelezően előadandó darabokat a megjelölt kiadású kották alapján kell megtanulni. 

Kérjük a műsoridő betartását!  

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.  

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskola biztosítja. 

 

I. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: C. Hand: Menüett (in G) /ismétlés nélkül/  

(Munia: Oboaiskola/ 363., Eötvös József Kiadó)  

Szabadon választott mű(vek) maximum 5 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelező mű: G. S. Löhlein: Balletto (in F) /csak a 2. ismétléssel/  

(Kerényi: 55 előad. darab/ 9., Eötvös József Kiadó) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 5 percben.  

 

II. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: Anonymus: Angol tánc (Kemp’s Jig) /ismétléskor a kotta szerinti díszített változattal/  

( Czidra László: Furulyamuzsika kezdőknek, EMB Z.7888) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 8 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelező mű: W. de Fesch: Ária /ismétlés nélkül/  

(Lőrincz-Paragi: Furulya ABC/151., EMB Z.14090) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 8 percben.  

 

III. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: J. Liossas: Tango bolero  

(Kerényi: 55 előad. darab/ 53., Eötvös József Kiadó) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

Második forduló: 

Kötelező mű: G. Ph. Telemann: g-moll szonáta IV. és III. tétel  

( Edition Breitkopf 4171) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

IV. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: C. Saint-Saëns: Sonate für Oboe und Klavier op.166. II. tétel  

(Edition Peters 9196) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelező mű: G. Ph. Telemann: a-moll szonáta I. és IV. tétel  

(Musica Rara 1984, vagy Music Trade 003) 



3 

 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

FAGOTTVERSENY 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2000. június 1-én, illetve után, 

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

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

IV. korcsoport: 1996. május 31-e előtt született tanulók. 

Felső korhatár a verseny (döntő) utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelménye:  

A korcsoportoknál megjelölt kötelező művek közül mindkét fordulóban egyet-egyet kell választani.  

A kötelezően választható mű mellett minden versenyzőnek mind az első, mind a második fordulóban szabadon 

választott műv(ek)et is kell játszania. 

A szabadon választott mű(vek) és a kötelező mű eltérő stílusú legyen! 

A kötelezően előadandó darabokat a megjelölt kiadású kották alapján kell megtanulni. 

A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni! 

Kérjük a műsoridő betartását!  

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.  

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskola biztosítja. 

 

I. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelezően választható mű:  

J. Aubert: Gavotte   

(First Book of Bassoon Solos 7. Faber Music Ltd, London 0571502423) vagy  

Bartók Béla: Ha felmegyek…  

(Csáth E.- Brodszky F.: Előadási darabok gordonkára II./2., EMB Z.4480) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 5 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelezően választható mű:  

G. Sheen: Hungarian Folk Song (8)  

(G. Sheen: The Really Easy Bassoon Book, Faber Music Ltd. London 0571510353) vagy   

Anonymus: Hornpipe  

(Gordonkamuzsika I./6. EMB Z.6312) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 5 percben.  

 

II. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelezően választható mű:  

J. A. Hasse: Bourrée 

(Csáth E.-Brodszky F.: Előadási darabok gordonkára II./14. EMB Z.4480) vagy  

G. Ph. Telemann: Gavotte  

(Csáth E.-Brodszky F.: Előadási darabok gordonkára II./5. EMB Z.4480) 

Szabadon választott mű(vek)  maximum 8 percben.  

 

Második forduló: 

Kötelezően választható mű:  

G. Jacob: Four Sketches for Bassoon and Piano I. (Békés menet) és IV. (Polka)  

(Emerson Edition Ltd. England EME73) vagy  

G. B. Bononcini: Rondo  

(Csáth E. – Brodszky F.: Előadási darabok gordonkára II/ 9. EMB Z.4480) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 8 percben.  

          

III. korcsoport: 

Első forduló:  



4 

 

Kötelezően választható mű:  

J. Ernst Galliard: a-moll szonáta I-II. tétel  

(Das Fagott V./15. Breitkopf & Härtel. DV30025) vagy  

Ermanno-Wolf Ferrari: Suite-concertino in fa Op.16. II. tétele  

(Ricordi NR12271200) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelezően választható mű:  

L. Milde: C-dúr Andante  

(The Bassoonist’s Collection, Book One, Kevin Mayhew Ltd.) vagy  

Ch. Gounod: Funeral Marsch of a Marionette  

(Emerson Edition, Yorkshire  Catalogue No.182) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

IV. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelezően választható mű:  

A. Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel R.V.481  

(EMB Z.3771) vagy  

A. Vivaldi: G-dúr fagottverseny I–II. tétel R.V.493  

(Musica Kiadó, Moszkva)   

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelezően választható mű:  

Wieschendorff: Téma és variációk ismétlések nélkül a Bevezetés és Téma, I., III. téma, és Finale  

(Hara L.: Fagottmuzsika, EMB Z.12352) vagy  

L. Milde: Tarantella op. 20.  

(Musica Rara London MR 1092) 

Szabadon választott mű(vek) maximum 10 percben.  

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyzők teljesítményét az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

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

adhat ki. 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény, vagy a tanuló által. 

 

A nevezés az országos döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.hjami.hu letölthető 2012. október 26–

ától, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni elektronikus és postai úton 2012. november 9-

éig.  

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2012. október 15-től 2012. október 25-ig. 

 

A válogatók anyaga: Az országos verseny első fordulójának anyaga. 

Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát nem lehet megváltoztatni az országos fordulóra! 

 

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, Tolna, Zala és Somogy megye. 

Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 22. Honlap: www.kodaly-iskola.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

http://www.hjami.hu/
http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.kodaly-iskola.hu/
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9022 Győr, Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu 

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

Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

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

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

Nógrád megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

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

Rendező: Józsefvárosi Zeneiskola  
   1082 Budapest, Nap u. 33.  

Terület: Budapest, Pest megye. 

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2012. szeptember 28-ig. 

 

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

kitöltve az iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikus formában 2012. szeptember 28-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 iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

A válogatók értékelése: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési 

szempontok alapján pontozza (hangszerenként csoportosítva) 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 (oboások és fagottosok) várható összlétszáma: 55 fő 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2012. november 9. 
 

 

 

XII. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. február 1-3.  

Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 1145 Budapest, Columbus u. 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 klarinét szak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

Az országos döntő kétfordulós (a versenyző mindkét fordulóban szerepel).  

 

A nevezés feltétele:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két év követelményét teljesítették (az 

előképző egy évnek számítható be). 

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

tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2000. június 1-jén, illetve után, 

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

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

IV. korcsoport: 1996. május 31. előtt született tanulók.  

Felső korhatár a verseny (döntő) utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

 

http://www.egerzene.hu/
http://www.mzmsz.hu/
mailto:info@szentistvanzene.sulinet.hu
http://www.szentistvanzene.hu/
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ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és egy szabadon választott mű. 

A verseny követelményei:  

A nevezéssel leadott műsorszámokon változtatni nem lehet. A döntőn a versenyzőnek mindkét forduló teljes 

versenyanyagát el kell játszania.  

Mindkét fordulóban a szabadon választott mű karakterben eltérő legyen a kötelező műtől.  

A műsoridőt kérjük betartani. A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.  

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskola biztosítja. 

A bemutatott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.  

 

I. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: Fr. Demnitz: Adagio   

(Perényi: Klarinét-etűdök 32. EMB 14300 Editio Musica Budapest) 

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 4 percben.  

 

Második forduló:  

Kötelező mű: M. Glinka: Északi csillag  

(Sergei Rozanov: Skola igri na klarnete klavir; orosz kiadás, nem rendelhető 

Koch, Ewald: Von leicht bis virtuos Vol.2. DV 32141 Breitkopf und Härtel) 

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 4 percben. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: V. Tuček: Concerto B-dur II. tétel   

(P879 Schott Music Panton)  

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 5 percben.  

 

Második forduló: 

Kötelező mű: N. W. Gade: Fantáziadarabok II. tétel Allegro vivace 

(Koch, Ewald: Von leicht bis virtuos Vol.2. DV 32141 Breitkopf und Härtel) 

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 5 percben. 

 

III. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: J. E. Antonin Kozeluh: Konzert Es-dur I. tétel (kötelezően kadencia nélkül) 

 H3888 Editio Baerenreiter  

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben. 

 

Második forduló: 

Kötelező mű: G. Verdi: Prelude - A végzet hatalma - előjáték a III. felvonáshoz  

(Edition Darok EDL 2119). 

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben. 

 

IV. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: A. Dimler: Konzert für Klarinette B-dur III. tétel (Kunzelmann GM 131) 

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben. 

 

Második forduló: 

Kötelező mű: C. M. von Weber: Grand duo Concertant op.48 II. tétel.  

(Edition Peters EP3317; Boosey&Hawkes BH 2300144; Schott Urtex KLB 58) 

A szabadon választott mű (vagy egy mű több tétele) maximum 8 percben. 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 
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A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény 

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.szentistvanzene.hu honlapon történik. Ugyanitt 

olvashatók a nevezési és részvételi díj befizetésével kapcsolatos információk is 2012. december 1-jétől.  

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2012. december 14. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2012. november 16-ától 2012. november 28-áig. 

 

A válogatók anyaga: A döntő első fordulójának kötelező és szabadon választott darabja. Az első forduló műsorát 

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, Tolna, Zala és Somogy 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. 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.  

 Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. 

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 4000 Nyíregyháza, Kürt u.5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

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

Leopold Mozart Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
2040 Budaörs, Rózsa u. 17. Honlap: www.leopoldmozart.hu 

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola  
 9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.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 

Rendező: Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai AMI 

 1102 Budapest, Szt. László tér 34. E-mail: zeneiskola@int.kobanya.hu 

Terület: Budapest.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2012. október 26-áig. 

 

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

nevére és címére kell eljuttatni 2012. október 26-áig.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről 

értesítést a nevezést befogadó iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.  

 

A válogató értékelése: A 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: 60 fő. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2012. december 14. 
 

 

http://www.szentistvanzene.hu/
http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu/
http://www.vikarzeneiskola.hu/
http://www.leopoldmozart.hu/
http://www.gyorikonzi.hu/
http://www.mzmsz.hu/
mailto:zeneiskola@int.kobanya.hu
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XI. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 8-10. 

Rendező: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3. 

                 Telefon/fax: 06-59-520-591 

                 E-mail: kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu 

 

A verseny célja: A kürt tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2001. június 1-je után, 

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

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

IV. korcsoport: 1997. május 31. előtt született tanulók. 

A felső korhatár a döntő utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei:  

A szabadon választott mű és a kötelezően választható mű eltérő stílusú legyen! 

A versenyműsort minden fordulóban kotta nélkül kell előadni! 

Kérjük a műsoridő betartását!  

A kötelezően választható és a szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

 

I. korcsoport: 

Első forduló:    

Kötelezően válaszható mű: Tavaszi szél….  

(Szilágyi P. - Beleznay T.: Előadási darabok kürtre I.) vagy P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal 

Szilágyi P. - Kökényessy M.: Kürtiskola I/171.) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

Második forduló:  

Kötelezően válaszható mű: Zempléni L.: Tánc  

(Szilágyi P. - Beleznay T.: Előadási darabok kürtre I.) vagy Bogár István.: Friss 

(Szilágyi P. - Kökényessy M.: Kürtiskola I/220) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 5 perc. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelezően válaszható mű: G. F. Händel: Bourrée 

(Szilágyi P. - Kökényessy M.: Kürtiskola II/77) vagy M.I. Glinka: Északi csillag 

(Szilágyi P. - Beleznay T.: Előadási darabok kürtre II.) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

Második forduló:   

Kötelezően válaszható mű: Mező I.: Tánc 

(Szilágyi P. - Kökényessy M.: Kürtiskola II/134.) vagy L. van Beethoven: Romanze 

   (Szilágyi P. - Kökényessy M.: Kürtiskola II/140/.)  

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

mailto:kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu
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III. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelezően válaszható mű: Ch. C. Saint-Saëns: Romance /F-dúr/ vagy G. F. Händel: Ária 

(Szilágyi P. - Kökényessy M.: Kürtiskola II/ 169.) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

Második forduló:    

Kötelezően válaszható mű: R. Wagner: Walther versenydala  

(Szilágyi P. - Beleznay T.: Előadási darabok kürtre II.) vagy F. Schubert: Szerenád 

(Szilágyi P. - Beleznay T.: Előadási darabok kürtre I/.) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

IV. korcsoport 

Első forduló  

Kötelezően válaszható mű: A. Glazunov: Álom vagy Ch. C. Saint-Saëns: Koncertdarab I. tétel. 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

       

Második forduló:   

Kötelezően válaszható mű: F. Mendelssohn-Bartholdy: Tavaszi dal 

(Szilágyi P.- Beleznay T.: Előadási darabok kürtre II.) vagy J. B. Loeillet: Sonata I-II tétel. 

(Szilágyi P._Beleznay T.: Előadási darabok kürtre II.) 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

  

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

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

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton az iskola e-mail címére kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu és 

postai úton történik. A nevezési lap az iskolától elkérhető 2013. január 31-étől. A nevezési és részvételi díj 

befizetésével kapcsolatos információk a rendező ad. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. február 11. 

  

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. január 18-ától 2013. január 30-áig. 

 

A válogatók anyaga: A döntő első fordulójának kötelezően és szabadon választott darabjai, ezen már a döntőben 

nem lehet változtatni. 

 

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, Tolna, Somogy megye. 

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

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium  
 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye. 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

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

mailto:kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu
http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.kodaly-debr.sulinet.hu/
mailto:vujicsics@vujicsics.net
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Területe: Nógrád, Fejér és Pest megye. 

Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

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

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

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

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

Terület: Budapest.  

Rendező: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                 1068 Budapest, Városligeti fasor 6.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 7-éig. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról 2012. december 15-étől letölthető, amit 

kitöltve a rendező 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 Hivatal összevonja. Erről 

értesítést a nevezést befogadó iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.  

 

A válogató értékelése: A 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: 60 fő. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. február 11. 

 

 

 

XIII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY 

Sára Jenő emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. március 22-24. 

Rendező: Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

         4400 Nyíregyháza, Kürt u.5-11. 

 Telefon: 06-42-504-346, 504-347, 504-345, fax: 06-42-314-881 

     E-mail: info@vikarzeneiskola.hu 

      Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő előadóművészi 

képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A zongora tanszakok pedagógiai 

eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

A nevezés feltétele: A versenyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik eddigi tanulmányaik során zongora 

főtárgyból két évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.   

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2002. június 1-jén és után született,  

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

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

IV. korcsoport: 1991. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny követelményei:  

A versenyműsort kotta nélkül kell játszani. 

A műsoridőt kérjük betartani.  

http://www.mzmsz.hu/
mailto:info@vikarzeneiskola.hu
http://www.vikarzeneiskola.hu/
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A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt 

(regisztráláskor) a rendező intézmény részére kötelesek bemutatni. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek.  

 

I. korcsoport: 

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani: 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach  

J. S. Bach: Kis preludiumok  

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból.                            

Műsoridő: maximum 7 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

Kötelező mű kiválasztását segítő albumok: 

J. S. Bach: Kis preludiumok 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból.                            

Műsoridő: maximum 10 perc. 

 

III. korcsoport: 

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani: 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból.                            

Műsoridő: maximum 12 perc. 

 

IV. korcsoport:  

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani: 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier 

Szabadon választott művek: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból. 

Műsoridő: maximum 14 perc. 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

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

adhat ki. 

A versenybizottság a legjobb XX. vagy XXI. századi magyar zeneszerző művének előadásáért Sára Jenő 

különdíjat ad ki. 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

Nevezés a döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vikarzeneiskola.hu letölthető 2013. február 14-

étől, melyet kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. február 22. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 1-jétől 2013. február 14-éig. 
A válogatók anyaga: Az országos tanulmányi verseny teljes műsora. 

http://www.vikarzeneiskola.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, 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. 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.  

 Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. 

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

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

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

 2700 Cegléd, Kút u. 2. Honlap: www.erkel-cegled.sulinet.hu 

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Kollégium 

      9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57. Honlap: www.gyorikonzi.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 

Rendező: XIII. Kerületi Zeneiskola 

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

Terület: Budapest.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 9-éig 
A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető, melyet kitöltve 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 összevonja. Erről értesítést a 

nevezést befogadó 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 fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 70 fő. 

 

Az országos döntő jelentkezési határideje: 2013. február 22. 

 

 

 

XI. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. április 18-20. 

Rendező: Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 

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 társas muzsikálási igény fejlesztése. A kamarazene pedagógiai és előadói eredményének 

bemutatása.  

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu/
http://www.vikarzeneiskola.hu/
http://www.gyorikonzi.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.13kerzeneiskola.hu/
mailto:titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
http://www.hermannzenesuli.hu/
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A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntő. 

Az országos döntő egyfordulós. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

Nevezési feltételek: 

Azok a tanulók nevezhetők, akik 2012. szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolában legalább a 3. 

hangszeres képzési osztályba beiratkoztak.  

A képzési osztályokat az élőképző évfolyamai nélkül kell figyelembe venni. 

Egy tanuló legfeljebb 2 kamaracsoporttal nevezhető. 

Nem nevezhetők az azonos hangszeres duók. 

A kamaracsoportok létszám: 2-8 fő. 

 

A verseny kategóriái: 

A) Duó 

B) Trió, kvartett 

C) Kvintett, szextett, szeptett, oktett 

 

A résztvevők életkora: 1991. április 20. és 2003. január 1-je között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek 

 

A verseny általános követelményei: 

A kamaracsoportok létszám (kategóriától függően): 2-8 fő. 

A verseny megkezdése előtt a versenyműsorok eredeti kottáit (a kiadott átiratok eredeti kottáit is) regisztrációkor 

be kell mutatni. 

Amennyiben kiadatlan átiratból-, kéziratból kívánnak művet előadni, akkor ehhez a szerző engedélyét is be kell 

szerezni, amit a regisztrációkor szintén be kell mutatni. 

A műsoron belül szükség szerint egy versenyző több hangszeren is játszhat (billentyűs, fafúvós és ütős 

hangszerek esetében). 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott művek 

 

A verseny követelményei: 

A szólamkettőzés nem megengedett. A szólamkettőzés a versenyből történő kizárást vonja maga után. 

Műsor legfeljebb három különböző stílusú és különböző karakterű mű legyen.  

Több mű bemutatása esetén a műsorban legyen magyar zeneszerző műve is. 

A tiszta műsoridő maximum 8 perc. 

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék! 

 

A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre: 

zongora, 

csembaló (1 manuálos), 

spinét, 

sípos orgona (2 manuálos – pedálos), 

cimbalom, 

Adams marimba 1 db,  

Adams vibrafon 1 db,  

Timpani 1 pár. 

A hangszerigény miatt a területi válogatókra az átjelentkezés lehetséges. 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

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

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 
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Nevezés az országos döntőre: A döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.hermannzenesuli.hu 

letölthető 2013. február 15-étől, melyet kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 8. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 14-étől 2013. február 28-áig. 
A válogatók anyaga: Az országos döntő verseny teljes műsora, amit 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, Tolna és Somogy megye. 

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

Területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium  
 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 

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

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.  

 Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net. 

Területe: Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

 9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu 

Területe: Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas és Veszprém megye 

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

Rendező: Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár  

    1153 Budapest, Bocskai u. 70-78. 

Területe: Budapest. 

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 21-éig. 

 

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

kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikus formában 2013. január 21-

éig. 

 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

10 csoport alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről 

értesítést a nevezést befogadó iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

A válogatók értékelése: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési 

szempontok alapján pontozza (hangszerenként csoportosítva) a versenyzők teljesítményét. 

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

rendező iskola határozza meg. 

 

Az országos döntőbe jutó produkciók várható száma: 60 csoport. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 8. 

 

 

 

http://www.hermannzenesuli.hu/
http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.kodaly-debr.sulinet.hu/
http://www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu/
mailto:vujicsics@vujicsics.net
http://www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/index2.html
http://www.mzmsz.hu/
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IX. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2013. április 19-20. 

Rendező: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

     2600 Vác, Konstantin tér 8.  

     Telefon/fax: 06-27-314-893  

          E-mail: zeneiskola.vac@dunaweb.hu 

                 Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu 

 

A verseny célja: A versenyző tudásának, felkészültségének, az életkoruknak megfelelő művészi–, alkotó-, vagy 

előadó-képesség értékelése, a kiemelkedő teljesítmények bemutatása. A hegedűtanszak pedagógiai 

eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

Korcsoportok: 

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

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

III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően választott és szabadon választott művek.  

 

A verseny követelményei: 

A műsor egy kötelezően választható és két szabadon választott műből áll. 

A kotta használata megengedett. 

A műsoridőt kérjük betartani.  

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt regisztráláskor kötelesek 

bemutatni, kortársmű bemutatása esetén a (másolt) kottát a versenybizottság részére biztosítani kell. 

 

I. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Bartók Béla 44 hegedű-duó sorozatának 3 műve közül:  

2. Kalamajko   (UE 10452 a) vagy 

  13. Lakodalmas  (UE 10452 a) vagy 

9. Játék  (UE 10452 a) 

Szabadon választott művek: Egy szabadon választott Bartók- duó és  

          egy szabadon választott egyéb duó. 

Műsoridő maximum 6 perc. 

 

II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Bartók Béla 44 hegedű-duó sorozatának 3 műve közül: 

14. Párnás tánc  (UE 10452 a) vagy 

20. Dal   (UE 10452 a) vagy 

30. Újévköszöntő (3) (UE10452 b) 

Szabadon választott művek: Egy szabadon választott Bartók- duó és egy szabadon választott egyéb duó. 

Műsoridő maximum 7 perc. 

 

III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Bartók Béla 44 hegedű-duó sorozatának 3 műve közül: 

28. Bánkódás   (UE10452 b) vagy 

32. Máramarosi tánc  (UE10452 b) vagy 

41. Scherzo   (UE 10452 b)  

Szabadon választott művek: Egy szabadon választott Bartók- duó é egy szabadon választott egyéb duó. 

Műsoridő maximum 8 perc 

 

Az országos forduló értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik 

(az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenyen a versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

mailto:zeneiskola.vac@dunaweb.hu
http://www.vacizeneiskola.gportal.hu/
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A különdíj elnyerésénél előnyben részesülnek azok a versenyzők, akik ma élő magyar zeneszerző művét 

mutatják be. 

 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthető, amit kitöltve a 

rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan, e-mailen 2013. február 28-ig. 

 

Az országos verseny nevezési határideje: 2013. február 28. 

 

 

 

X. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY 

Koloss István emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. április 19-21.  

Rendező: Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

                    3100 Salgótarján, József Attila u. 2/A. 

                    Telefon: 06-32-511-456, fax: 06-32-511-455/17 mellék 

         E-mail: igazgato_vaczi@starjan.hu 

                    Honlap: www.vaczigyula.hu 

 

A verseny célja: A tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Liszt Ferenc műveinek megismerése előadói 

gyakorlatban. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

A nevezés feltételei: A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az első korcsoportban legalább két, a 

további korcsoportokban legalább három évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.   

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

tanulmányokat folytat (ott) az adott vagy zongora szakon. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 1996. április 22-én és után született (1-2. évfolyam),  

II.   korcsoport: 1993. április. 19-e és 1996. április. 21-e között születettek (3-4. évfolyam),  

III. korcsoport: továbbképző évfolyamok növendékei. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 

  

A verseny követelményei: 

A versenyzők műsorának részei: egy kötelező Liszt Ferenc mű, egy szabadon választott J. S. Bach orgonamű, 

egy harmadik mű csak akkor választható, ha azzal az összjátékidő nem haladja meg az időkeretet. 

A versenyműsort kottából lehet játszani.  

Kérjük a játékidő betartását!  

A játékidő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. 

A bemutatott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni. 

 

I. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Liszt Ferenc alábbi művei közül. 

Introitus, Andante religioso,  

a Missa pro Organo egyik tétele,  

Ave Maria (D-dúr), Ora pro nobis. 

Egy szabadon választott J. S. Bach mű. 

A harmadik orgonamű: bármely stíluskörből választható.  

Ajánljuk: Kodály orgonaművek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia 

megfelelően elérhető tételei vagy Koloss István orgonaművei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et 

fuga in f, Korálelőjátékok és 2. Partita.  

Játékidő regisztrációval együtt maximum 10 perc. 

http://www.vacizeneiskola.gportal.hu/
mailto:igazgato_vaczi@starjan.hu
http://www.vaczigyula.hu/
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II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Liszt Ferenc alábbi művei közül. 

Preludium, Ungarn’s Gott, Andante maestoso, Excelsior, Consolation Desz vagy É. Pápai himnusz. 

Egy szabadon választott J. S. Bach mű. 

A harmadik orgonamű: bármely stíluskörből választható.  

Ajánljuk: Kodály orgonaművek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia 

megfelelően elérhető tételei vagy Koloss István orgonaművei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et 

fuga in f, Korálelőjátékok és 2. Partita.  

Játékidő regisztrációval együtt maximum 18 perc. 

 

III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható mű Liszt Ferenc alábbi művei közül. 

Tu es Petrus, Offertorium, Ave maris stella, Hosannah, Choral, Weimars Volkslied, Weihnachten I. 

vagy IV. tétele;  

Egy szabadon választott J. S. Bach mű. 

Harmadik orgonamű: bármely stíluskörből választható.  

Ajánljuk: Kodály orgonaművek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia 

megfelelően elérhető tételei vagy Koloss István orgonaművei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et 

fuga in f, Korálelőjátékok és 2. Partita.  

Játékidő regisztrációval együtt maximum 20 perc. 

 

Az országos forduló értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik 

(az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat adhat ki. Továbbá a 

Koloss-mű legkiválóbb interpretálását is különdíjjal jutalmazza. 

 

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

fedezi. 

 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

Az országos forduló nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.vaczigyula.hu letölthető: 2013. január 15-

étől. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 28. 

 

 

 

VIII. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY 
 

A verseny időpontja: 2013. április 26-28.  

Rendező: Szabolcsi Bence Zeneiskola  

 1052 Budapest, Vármegye u. 9. 

 Tel: 06-1-872-79-00 Fax: 06-1-872-79-29 

 E-mail: szabezi@szabezi.hu 

 Honlap: www.szabezi.hu 

 

A verseny célja: A furulya tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

Az országos döntő egyfordulós. 

 

A verseny kategóriái:  

A) Szóló 

B) Kamara 

 

A nevezés feltételei: 

Egy növendék két kategóriában (szóló kategória és csak egy kamara csoport) nevezhető. 

http://www.vaczigyula.hu/
mailto:szabezi@szabezi.hu
http://www.szabezi.hu/
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A részvétel feltétele egy befejezett zenei tanév teljesítése. 

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki furulya (blockflöte) tanszakon, művészeti szakképzést folytató 

szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy korábban 

hallgatója volt. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2002 június 1-jén és után, 

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

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

IV. korcsoport: 1997. június 1. előtt született növendékek 

Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelményei: 

A versenyanyagot csak villás (reneszánsz vagy barokk) rendszerű hangszeren szabad játszani, a lejegyzett 

fogásrend megtartásával. 

A játékidő maximuma a kötelező és szabadon választott művek játékidejét együtt tartalmazza. 

Kérjük a játékidő betartását, túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. 

A művekben az ismétlések a játékidőn belül szabadon kezelhetők. 

Vagy a kötelező, vagy a szabadon választott műve(ke)t kotta nélkül kell előadni. A nevezési lapon meg kell 

nevezni vagy jelölni a kotta nélkül előadott műve(ke)t. 

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.  

 

I. korcsoport:  

Kötelező mű: Jacob van Eyck: Vande Lombart 

                     Répertoire 1a; no. 18.  EMB Z. 14132  

 Szabadon választott mű(vek). 

Játékidő maximum 6 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező mű: Oromszegi Ottó:” Két ujja van a pendelynek” Népdalvariáció 

                      Oromszegi: A szorgos furulyás; no.97.    Magánkiadás 1998. 

Szabadon választott mű(vek). 

Játékidő maximum 8 perc. 

 

III. korcsoport: 

 Kötelező mű: J. J. Quantz: Vivace alla Francese; Solos from the Giedde Collection no.3. 

                       The Baroque Solo Book ;    Dolce 111 

Szabadon választott mű(vek). 

Játékidő maximum 10 perc. 

 

IV. korcsoport:  

Kötelező mű: Kerek Gábor: Koncertetűd No. 2. 

                      Letölthető a www.furulya.hu honlapról.  

Szabadon választott mű(vek). 

Játékidő maximum 10 perc. 

 

B) KAMARA KATEGÓRIA 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport: az 1998. június 1-jén és után,  

II. korcsoport: az 1998. május 31-én és előtt született furulyás tanulók. 

Felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

 

http://www.furulya.hu/
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A nem furulyás közreműködők (kísérők) életkora: 

I. korcsoportban 1996. június 1-jén és után született, 

II. korcsoportban a felső korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év. 

Közreműködő tanár nem lehet. 

 

A verseny követelményei: 

A kamaracsoport 3-8 fő lehet.  

Minden kamaracsoportban legalább 2 furulyás szerepeljen szólamkettőzés nélkül. 

Kérjük a játékidő betartását, túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. 

A kötelezően választható és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. 

 

I-II. korcsoport: 

A kötelezően választható mű: Egy 16. századi reneszánsz polifon mű előadása. 

Szabadon választott mű(vek). 

 

A játékidő: 

I.  korcsoport: maximum 7 perc. 

II. korcsoport: maximum 8 perc. 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyzők (versenyző kamaracsoport) teljesítményét az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-

egy versenyző (versenyző kamaracsoport) végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportban I., II., III. helyezést valamint 

különdíjakat (pl. a kortárs mű előadásáért) adhat ki. 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

Nevezés az országos döntőre: A döntő nevezési és jelentkezési lapjai az iskola honlapjáról www.szabezi.hu 

letölthetők 2013. március 1-jétől, amit kitöltve elektronikus úton kell eljuttatni a rendező iskola e-mail címére 

szabezi@szabezi.hu 2013. március 13-áig. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 22-étől 2013. március 6-áig. 

 

A válogatók verseny anyaga: Az országos döntő teljes műsora. Ezt a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

 

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

Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 

 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Honlap: www.hermannzenesuli.hu 

Terület: Baranya, Tolna, Fejér, Zala és Somogy megye. 

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

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

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

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium  
 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 

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

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

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

Terület: Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye. 

Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

9700 Szombathely, Paragvári út 77.  

Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/index2.html 

http://www.szabezi.hu/
mailto:szabezi@szabezi.hu
http://www.hermannzenesuli.hu/
http://www.konzi.u-szeged.hu/
http://www.egerzene.hu/
http://www.kodaly-debr.sulinet.hu/
mailto:vujicsics@vujicsics.net
http://www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/index2.html
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Terület: Győr-Moson-Sopron-, Vas- és Veszprém megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

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

Rendező: Solti György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

                  1122 Budapest, Maros u. 54/b. 

Terület: Budapest.  

 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. február 1-jéig. 

 

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

nevére és címére kell eljuttatni lehetőleg e-mailen, esetleg faxon vagy postai úton 2013. február 1-jéig.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről 

értesítést a nevezést befogadó iskola küld. 

A verseny értékelése: A területi válogatón 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező 

iskola határozza meg. 

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható összlétszáma: 60 fő 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 13. 

 

 

 

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.  

 

http://www.mzmsz.hu/
http://www.hubayzeneiskola.hu/
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

http://www.hubayzeneiskola.hu/


23 

 

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. 
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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. 

 

 

 

IV. ORSZÁGOS KERÁMIA – ÉS TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. április 19-20. 

Rendező: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság ÁMK, AMI - Kovács Margit Iskolája 

Telefon: 06-96-428-033, mobil: 06-20-262-4393 

Email: kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.kmamk.uw.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán kerámia és tűzzománc tanszakon 

tanuló tehetséges diákok képességeinek megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó 

képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése. 

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

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő). 

 

A verseny kategóriái: 

A) Kerámiakészítő 

B) Tűzzománckészítő 

 

Korcsoportok: 

I.     korcsoport: 2003. április 18. és 2004. április 17. között, 

II.  korcsoport: 2002. április 18. és 2003. április 17. között, 

III. korcsoport: 2000. április 18. és 2002. április 17. között, 

IV. korcsoport: 1998. április 18. és 2000. április 17. között, 

V.  korcsoport: 1995. április 18. és 1998. április 17. között, 

VI. korcsoport: 1990. április 18. és 1995. április 17. között született tanulók. 

 

A nevezés feltételei: 

Az intézmények az elődöntőbe kategóriánként maximum 20 db pályamunkát küldhetnek.  

Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhet maximum 2 pályamunkával.  

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunka tartalmi követelményei: A pályamunka témája szabadon választott. A választott műfajban 

készített alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelménynek megfelelő, műhelyfoglalkozások során szerzett 

ismereteit. 

mailto:hubayzeneiskola@nextramail.hu
mailto:kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu
http://www.kmamk.uw.hu/
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A pályamunkák formai követelményei: a tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült 

fotódokumentációt vagy nyomtatott képet (nem digitális adathordozót) és maximum A/5-ös méretű pályamunka 

leírást kérünk. 

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához használt alapanyagokat, 

2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét, 

3. felhasznált eszközöket, szerszámokat, 

4. a téma választás rövid indoklását. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

A következőket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban: 

1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunka fotóját és annak leírását,  

(a pályamunkát ábrázoló fotó hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát szabad felírni), 

2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját. 

 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.kmamk.uw.hu letölthető 2013. 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: 2013. február 28. 

 

A versenybizottság csak a beküldési határidőig postán feladott pályamunkákat értékeli. 

 

Az értékelés szempontja: 

A választott műhelygyakorlat tantervi követelményeinek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a 

munka mívessége, eredetisége. 

 

Az országos döntőben részt vevő versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2013. március 22-éig kapnak 

értesítést elektronikus úton. 

A pályamunkák az eredményhirdetést követően, de legfeljebb június 15-éig – időpont egyeztetés után – 

elvihetők. 

Az elődöntőn nevezési díj nincs. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

Versenyfeladatok: 

Szabadon választott feladat: A tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés (amely 

térjen el a beküldött pályamunka témájától), illetve tárgyalkotás a helyszínen biztosított (agyag, zománciszap, 

zománcfesték, granulátum) vagy hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

 

Kötelező feladat: Megadott témára tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított (agyag, zománciszap, 

zománcfesték, granulátum) vagy hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

 

A) KERÁMIAKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 

I.   korcsoport: Edénykészítés tömbből, hurkából. Az edény díszítése nyomhagyással. 

II. korcsoport: Érzelmet (félelmet, gondoskodást, agressziót, szeretetet…) megjelenítő állatfigurás kisplasztika 

készítése. 

III. korcsoport: Emberi figurákkal szoborcsoport alkotása 

IV. korcsoport: Agyaglapokból fedeles edény készítése és díszítése. 

V. korcsoport: Növényi formavilágból kiindulva korongozott öblös edény készítése  

VI. korcsoport: Korongozással antropomorf jellegű kisplasztika összeállítása 

 

http://www.kmamk.uw.hu/
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B) TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 

 

Kötelező feladatok: 

I. korcsoport: Önarckép készítése, maximum 13x18 cm-es előalapozott lemezre zománcfestészeti technika 

alkalmazásával  

II. korcsoport: Életkép alkotása maximum 13x18 cm-es lemezre vegyes technikával   

III. korcsoport: Érzelem, hangulat (félelem, gondoskodás, pusztulás, születés, remény…) kifejezése maximum 

13x18 cm-es előre lealapozott lemezre vegyes technikával 

IV. korcsoport: Kazettás mennyezetre utaló zománcalkotás készítése rekeszzománc vagy sodronyzománc 

technikával maximum 13x18 cm méretben  

V. korcsoport: A „Szülőföld nevezetességét” bemutató zománcbetét készítése megadott tárgyra (pl. doboz, 

kehely …) zománcfestészeti  technikával   

VI. korcsoport: A „Szülőföld nevezetességét” bemutató zománcbetét készítése ötvös-zománc technikával 

megadott használati tárgyra  

  

A versenyzők a feladat megoldása során saját eszközeiket használják. 

A rendező intézményi kemencéiben maximum 13x18 cm-es versenyzői munkák égethetők ki. 

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és 

különdíjat adhat ki. 

Eredményhirdetés ideje: 2013. április 20. 

 

A nevezési és részvételi díjak: A tanuló nevezési díját és útiköltségét, és a kísérő tanár részvételi költségeit, 

útiköltségét a nevező intézmény fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 
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NEVEZÉSI LAP 

 

IV. ORSZÁGOS KERÁMIA- ÉS TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ VERSENY 

 

A VERSENYZŐ 

 

Neve:  

Születési ideje (év, hó, nap):  

Iskolai évfolyama:  

Korcsoportja:  

Nevezési kategória:  

Felkészítő tanár neve:  

Jelige:  

 

A NEVEZŐ ISKOLA 

 

Neve:  

OM azonosítója:  

Címe:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

A kísérő tanár neve, elérhetősége: 

 

 

 

Igényli-e, hogy a rendező iskola biztosítsa az alapvető alapanyagokat? 

Ha igen, jelölje meg, mely(ek)re tart igényt! 

- agyag 

- zománciszap 

- zománcfesték 

- granulátum 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

 

Dátum: ………………………………….. 

 

 

……………………………………….. PH.  …………………………………… 

 felkészítő tanár      igazgató 

 

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni! Beküldési 

határideje: 2013. február 28. 

Cím: Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság ÁMK, AMI, Kovács Margit Iskola, Csöreginé Baranyai Anita 

részére 
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IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2013. május 25-26.    

Rendező: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 

   8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. 

   Telefon: 06-30-939-74-62 

        E-mail: vpm@vpm.hu 

        Honlap: www.szin-vonal.freeweb.hu 

  

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tehetséges és a legjobban 

felkészült tanulók vizuális képességeinek, felkészültségének, képi megjelenítési képességének megismerése, a 

megszerzett ismeretek önálló gyakorlati alkalmazásának értékelése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. Az elődöntő pályázati a döntő gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő, döntő). 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2003. június 1-je és 2004. május 31. között, 

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

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

IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között, 

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

 

A pályázás (nevezés) feltételei: 

Az intézmények az elődöntőbe maximum 30 darab pályamunkát küldhetnek el. A nevezések korcsoportonkénti 

megoszlása kötetlen. 

Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet. 

 

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei: 

Beküldendő a tanuló által önállóan készített 2 db grafika, amelyből az egyik egyedi rajz, a másik pedig 

hagyományos sokszorosító grafikai eljárással készült nyomat. Digitális alapú munkákat nem fogadunk el. 

A képeket kizárólag 50x70-es méretű karton alkalmazásával készült két lapos paszpartuban (ablakba vágva, nem 

kasírozva) lehet beküldeni. A nem ilyen módon küldött alkotások nem kerülnek értékelésre.  

 

A pályaművek tükrözzék a tanuló vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét. Mindkét 

alkotás hátoldalára ugyanazt a tanuló által választott jeligét, és a tanuló korcsoportját kell felírni. 

 

A nevezési munka témája: szabadon választott. 

 

A pályamunka beküldésnek módja: 

Az intézmények a nevezett tanulói alkotásaikat egy küldeményben küldjék meg. 

A küldemény tartalmazza:  

- a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat, 

- az összesítő jegyzéket (a tanulók jeligéi a tanulók korcsoportjaival együtt) 

- a nevezési lapokat egy lezárt borítékban. 

A tanuló neve nem szerepelhet sem a jegyzéken, sem a pályamunkán! 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.szin-vonal.freeweb.hu letölthető 2013. február 

15-étől.  

 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2013. március 15.  

 

A határidőn túl postára adott pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli! 

A pályamunkákat a rendező iskola nevére és címére kell megküldeni:  

Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. 

 

A pályamunkák értékelése után a döntőbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevező 

intézmények 2013. április 15-éig értesítést kapnak elektronikus úton, e-mail-ben. 

A döntőbe jutó tanulók várható létszáma 70 fő.  

Az elődöntőn nevezési díj nincs. 

 

mailto:vpm@vpm.hu
http://www.szin-vonal.freeweb.hu/
http://www.szin-vonal.freeweb.hu/
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ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A döntőben résztvevő tanulók feladatmegoldásának célja: A tanulók vizuális képességének – megfigyelési, 

leképzési, átírási, komponálási, kiemelési, nagyítási, kicsinyítési, felületmegjelenítési, sorozatképzési – 

felmérése. Felkészültségük megismerése (pl. a szokatlan és meglepő látvány, szituáció kifejezési cél szerinti 

megjelenítésének), a képalkotó tudás értékelése. 

Az országos döntő feladatai: Egy kötelező (egyedi grafikai) és egy szabadon választott (sokszorosító grafikai) 

feladat. 

 

Kötelező feladat korcsoportonként: 

I. korcsoport:  

Az adott beállítás egy részletének kiemelése, kompozícióba helyezése.  

II. korcsoport:  

Az adott beállítás tárgyaiból kiinduló kompozíció létrehozása és a kompozíció egy részletének képi igényű 

nagyítása.   

III. korcsoport:  

Az adott beállítás formai, szerkezeti, felületi és tónusbeli sajátosságaiból kiinduló kompozíciós variációk 

készítése. 

IV. korcsoport:  

Az adott beállításban található (ipari, mechanikus, gépi) szerkezetekből kiinduló időbeli változást bemutató 

folyamatábra, képregény alkotása.    

V. korcsoport:  

Az adott beállításban szereplő tárgyak, anyagok felületeinek, azok részletének (textúrájának, faktúrájának) képi 

igényű megjelenítése sorozatban. 

 

A versenyzők az alábbi eszközök, technikák közül választhatnak: szén, ceruza, pittkréta, monotípia, tus, pác, toll. 

Az alkotások mérete: minimum A/5, A/4-es, maximum A/2-es. (A sorozatnál, variációnál lehet A/5-nél kisebb 

méret is.)   

A kötelező feladat megoldására fordítható idő: maximum 5 óra. 

 

Szabadon választható feladat I-V. korcsoportban: 

Az előző napon készített alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD 

borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként, vagy a választható technikaként felsoroltak 

valamelyikével szabad alkalmazott grafika vagy képgrafika alkotása.  

Választható technikák: linómetszet, papírdúc, hidegtű (fémre, műanyagra). 

Az alkotások mérete: minimum 10x10-es, maximum A/3-as. 

 

Szabadon választott feladat megoldására fordítható idő: összesen 5 óra (ebből 3,5 óra a feladat elvégzéséhez és 

1,5 óra a nyomtatáshoz szükséges idő). 

 

A versenyzők minden feladat megoldása során saját eszközeiket (rajztábla, hengerek, metszők, karcolók…) és a 

választott technikához szükséges anyagukat használják.  

A nyomtatáshoz szükséges présgépeket a rendező iskola biztosítja. 

 

Értékelési szempontok: 

A tanult ismeretek alkalmazásának színvonala, a kifejezés igényessége, eredetisége. 

A grafikai kifejező eszközök megfelelő technikai alkalmazása, kompozíció, egyéni hangvétel.  

 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III., helyezést és különdíjat adhat ki. 

Az eredményhirdetés ideje: 2013. május 26 

Részvételi díj: A versenyzők és kísérő tanárok útiköltsége, étkezési és szállásköltsége, valamint a döntőbe jutott 

tanulók részvételi díja a nevező intézményt, illetve a tanulót terheli. 

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

 

További tájékoztatás a rendező intézménytől e-mailben a vpm@vpm.hu címen vagy a 30-939-74-62-es 

telefonszámon kérhető. 

 

mailto:vpm@vpm.hu
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NEVEZÉSI LAP 

 

IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY 
 

A VERSENYZŐ 

 

Neve:  

Születési ideje (év, hó, nap):  

Iskolai évfolyama:  

Korcsoportja:  

Nevezési kategória:  

Felkészítő tanár neve:  

Jelige:  

 

A NEVEZŐ ISKOLA 

 

Neve:  

OM azonosítója:  

Címe:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

A kísérő tanár neve, elérhetősége: 

 

 

 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

 

 

Dátum: ………………………………….. 

 

 

……………………………………….. PH.  …………………………………… 

 felkészítő tanár      igazgató 

 

 

 

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni! 

Cím: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. Baranyai 

Zoltánné részére 
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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (CSOPORTOS) 

 

A verseny időpontja: 2013. április 12-13. 

Rendező: Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola 

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33 

Telefon/fax: 06-1-424-56-41 

E-mail: nadasdy@hawk.hu 

Honlap: www.nadasdy.suli.hu  

Az országos döntő helyszíne: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ   
1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33. 

 

A verseny célja: Az oktató-nevelő munka színvonalának felmérése, értékelése az alapfokú művészetoktatás 

néptánc tanszakain, lehetőség teremtés a tapasztalatszerzésre. A tanulói improvizációs képesség színvonalának 

emelése. A tánc közbeni viselkedés, ill. a tánc képét formáló egyéb tényezők fontosságának tudatosítása a 

tanulókban. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között,  

II.  korcsoport: 2002. június 1-je és 2005. május 31. között,  

III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2002. május 31. között,  

IV. korcsoport: 1996. június 1-je és 1999. május 31. között,  

V.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók 

 

A nevezés feltételei: 

A korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő (egy évvel fiatalabb vagy egy évvel idősebb) életkorú 

tanulók létszáma nem haladhatja meg a nevezett tanulók összlétszámának a 20 %-át.  

Egy iskola – a telephelyek számától függetlenül – összesen 5 csoportot nevezhet a versenyre.  A nevezéshez 

csatolni kell a növendékek tanulói azonosítószámát tartalmazó névsorát, valamint diákigazolványuk másolatát. A 

korcsoporttól eltérő életkorú tanulókat a nevezési lapon külön csoportosítva kell feltüntetni az adataikkal együtt.  

A nevező iskola felelős a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott táncok. 

 

Kötelező és kötelezően választható táncok: Csoportos improvizáció. 

Minden improvizációban legalább két tánctípusnak szerepelnie kell, a kötelező és kötelezően választható 

tánctípusokból. 

Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett kistájak táncéletének, táncos szokásainak pl. táncrakérés, a 

tánc megköszönése, nótázás tánc közben stb. alkalmazására.  

 

I. korcsoport:  

Kötelező tánc: ugrós 

Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy  mutatványos szólótánc (kanásztánc, seprűtánc típus)  

(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 4-5 perc. 

 

II. korcsoport:  

Kötelező tánc: csárdás. 

Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc  vagy mutatványos szólótánc (kanásztánc, 

seprűtánc)  

(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 5-6 perc. 

 

III. korcsoport:  

Kötelező táncok: verbunk és csárdás. 

Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc vagy eszközös tánc vagy forgós- forgatós páros 

tánc  

mailto:nadasdy@hawk.hu
http://www.nadasdy.suli.hu/
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(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 5-6 perc. 

 

IV. korcsoport:  

Kötelező táncok: verbunk és csárdás. 

Kötelezően választható tánctípusok: körtánc vagy ugrós vagy eszközös tánc vagy átmeneti legényesek vagy 

forgós- forgatós tánc 

(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.) 

Műsoridő: 6-7 perc. 

 

V. korcsoport:  

Kötelező táncok: erdélyi legényes és páros táncok (a táncrendi hagyományok figyelembevételével) 

Kötelezően választható tánctípusok: körtánc vagy erdélyi legényes és páros táncok 

Műsoridő: 6-7 perc. 

 

Szabadon választott táncok:  

Az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevő színpadi bemutató (koreográfia vagy improvizáció) a 

Kárpát-medence magyar tánchagyományából. A Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élő, s a magyarság 

tánchagyományiban is szerepelő táncokat táncoló, de etnikailag nem a magyarsághoz tartozó táncosok, famíliák 

pl. a kalotaszegi roma prímás, Árus Feri és családja táncai e fordulóban nem választhatóak. A hazai 

nemzetiségek e fordulóban a saját nemzetiségük táncait is választhatják. 

 

A szabadon választott feladatnál a maximum időtartam 6 perc, ettől +/- 30 mp eltérés lehet. 

 

A kötelező és a szabadon választott táncok kíséretéről mindenkinek magának kell gondoskodnia, a szabadon 

választott táncoknál CD is használható. 

A kötelező táncot központi zenekar is kísérheti. Központi zenekari kíséret igényét a döntőre váló nevezéskor (a 

nevezési lapon) jelezni kell! 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyző néptánccsoportok teljesítményét az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy 

versenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

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

 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége fizethető: a nevező intézmény által 

 

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.nadasdy.suli.hu letölthető: 2013. február 27-

étől. A nevezés határideje: 2013. március 8. 

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 16-ától 2013. február 26-áig. 

 

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező, kötelezően választható és szabadon választott táncai. 

A verseny követelménye: A válogatón bemutatott műsorszámokon (tájegység, táncrend) a döntőre nem 

változtatható meg. 

 

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

Észak- és Dél-Alföld:  

Kőrösi Csoma Általános Iskola és Konstantin AMI 

5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Telefon: 52-531-775 

E-mail: korosi1@chello.hu 

Közép-Magyarország:  

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

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

E-mail: pfami@freemail.hu 

http://www.nadasdy.suli.hu/
mailto:korosi1@chello.hu
mailto:pfami@freemail.hu
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Nyugat Dunántúl: 

Etalon Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

9011 Győr, Déryné u. 11. Telefon: 96-519-542 

E-mail: etalonmi@axelero.hu 

Dél-Dunántúl: 

 Együd Árpád Kulturális Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

8100. Kaposvár, Csokonai u. 1. Telefon: 82-512-228 

E-mail: egyudmuvisk@somogy.hu 

Észak-Magyarország:  

Vidróczki Alapfokú Művészeti Iskola 

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. Telefon: 37-500-362 

E-mail: postmaster@vidroczki.t-online.hu 

Közép-Dunántúl: 

Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 22-501-700, 22-312-795 

E-mail: titkarsag@arami.hu 

 

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 18-áig. 

 

Nevezés módja: A nevezési lapok postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező iskolának kell 

megküldeni.  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

Alacsony nevezési létszám esetén (10 csoport alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. 

Erről értesítést a nevezést 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 döntőt rendező iskola 

határozza meg. 

A regionális válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. március 8. 
 

 

 

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére 
 

A művészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen 

csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt. 

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon 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 műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

 

 

XI. ORSZÁGOS TROMBITA- ÉS ÜTŐHANGSZERES VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2012. november 15-17. 

A rendező: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

1065 Budapest, Nagymező u.1. 

Telefon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49 

Email: bbzsz@lisztakademia.hu 

Honlap: www.konzi.hu 

 

A verseny célja: A trombita és ütő tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

mailto:etalonmi@axelero.hu
mailto:egyudmuvisk@somogy.hu
mailto:postmaster@vidroczki.t-online.hu
mailto:titkarsag@arami.hu
mailto:bbzsz@lisztakademia.hu
http://www.konzi.hu/
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A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük.  

 

TROMBITAVERSENY  

A verseny időpontja: 2012. november 16-17. 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport:  9-10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulója. 

 

A verseny követelménye:  

A III. korcsoport elődöntőjében található kortárs szólódarabok kivételével minden művet kotta nélkül kell 

előadni! 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek. 

 

I. korcsoport 

Elődöntő:  

Egy kötelezően választható mű: F. Thomé: Fantaisie vagy 

Ph. Gaubert: Cantabile et Scherzetto vagy G. Parés: Fantaisie-Caprice 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

Döntő:   

Kötelező mű: G. F. Händel: c-moll trombitaverseny, I-II. tétel  

(eredetileg g-moll oboaverseny nr. 3.) 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport 

Elődöntő:  

Kötelező mű: P. Sahov: Scherzo 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: T. Albinoni: C-dúr szonáta, I-II. tétel (T. Dokshitzer átirata), 

a II. tétel ismétlés nélkül 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

III. korcsoport 

Elődöntő:  

Egy kötelezően választható mű: Lendvay K.: Két capriccio trombitára vagy 

S. Friedman: Solus I. és III. tétel 

A kortárs szólódarabokat c-trombitán kötelező előadni. 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

Döntő: 

Egy kötelezően választható mű: O. Böhme: f-moll trombitaverseny, I. tétel vagy 

W. Brandt: Esz-dúr trombitaverseny Nr. 2. vagy T. Charlier: Solo de Concours 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

ÜTŐHANGSZERES VERSENY  

A verseny időpontja: 2012. november 15-16. 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport: 9. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: 10-11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulója. 
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A verseny követelménye: A dallamhangszeres darabokat kotta nélkül kell előadni! 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kisdob 

Kötelező művek:  

R. Hochrainer: Übungen für kleine Trommel, 39., 76. és 95. gyakorlatok 

Egy szabadon választott előadási darab vagy etűd. Időtartama maximum 3 perc. 

Dallamhangszer 

Kötelező mű: Balázs O.: Két tánc bolgár ritmusban 

Egy szabadon választott előadási darab marimbán vagy vibrafonon.  

Időtartama maximum 3 perc. 

 

Döntő: 

Dallamhangszer   
Egy szabadon választott előadási darab marimbán vagy vibrafonon. 

Időtartama maximum 6 perc. 

Set-up  
E. Kopetzki: Flaschenpost és Tanz der Paare 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kisdob 

Kötelező mű: J. Delécluse: Méthode de caisse-claire, 12. Gyakorlat 

Egy szabadon választott darab: Ch. Wilcoxon: The all-American drummer – 150 rudimental solos című 

gyűjteményéből 

Timpani 
Kötelező mű: R. M. McCormick: Two Pieces for Unaccompanied Timpani, II. tétel  

(3 timpanira) 

Dallamhangszer  
Kötelező mű:  

J. Haydn: 12 Pieces for the Musical Clock, XII. tétel marimbán vagy vibrafonon zongorakísérettel 

Egy szabadon választott előadási darab marimbán vagy vibrafonon.  

Időtartama maximum 3 perc. 

 

Döntő: 

Dallamhangszer 
Egy szabadon választott előadási darab marimbán vagy vibrafonon.  

Időtartama maximum 6 perc. 

Set-up  
R. Tagawa: Inspirations Diabolique - 1. Introduction 2. Dance   

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kisdob  
Kötelező mű: J. Delécluse: Test-claire 

Egy szabadon választott rudimental szóló. Időtartama maximum 3 perc. 

Timpani 

Kötelező mű:  

N. Woud: Symphonic Studies for Timpani, 6. tanulmány 

Egy szabadon választott előadási darab. Időtartama maximum 4 perc. 

Dallamhangszer: 

Egy kötelező mű az alábbiak közül: 

C. O. Musser: H-dúr etűd Op. 6, Nr. 9 vagy 

C. O. Musser: D-dúr prelűd Op. 11, Nr. 7 vagy 

Paul Smadbeck: Etude No. 1  
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Döntő: 

Dallamhangszer 

Egy szabadon választott tétel  J. S. Bach csellószvitjeiből vagy hegedűre írt szólószonátáiból vagy partitáiból.  

Egy szabadon választott darab vibrafonon vagy marimbán (nem átirat). 

Időtartama: maximum 6 perc.  

Set-up  
Egy szabadon választott szólódarab. Időtartama maximum 10 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság mindkét versenynél korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és 

különdíjakat adhat ki.  

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu 2012. szeptember 15-étől 

letölthető. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni.  

A nevezési és részvételi díjak: A 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. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. október 5. 

 

 

 

XI. ORSZÁGOS HARSONA- ÉS TUBAVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2012. november 16-18.  

Rendező: Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

1145 Budapest, Columbus u. 11. 

Telefon: 1-467-07-88, 1-467-07-86, fax: 1-467-07-90 

E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu 

Honlap: www.szentistvanzene.hu 

 

A verseny célja: A harsona- és tuba tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül megrendezésre.  

 

HARSONAVERSENY 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport:  9-10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulója. 

 

A verseny követelményei:  

A versenyen fordulónként egy-egy művet kotta nélkül kell előadni! 

A szonáta-tételeket ismétlés nélkül kérjük! 

A verseny II. és III. korcsoportjában lehet basszusharsonán is nevezni. A basszusharsonán játszók együtt 

versenyeznek a tenorharsonán játszó jelentkezőkkel, de más kötelező darabot játszanak. Minden egyéb 

tekintetben rájuk is az általános versenyszabályok érvényesek. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: J. E. Galliard: a-moll szonáta, I-II. tétel (IMC) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: E. Paudert: Berühmte Aria (Rahter) 

http://www.konzi.hu/
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Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: A. Vivaldi: a-moll szonáta, III-IV. tétel (Edition Peters) 

Basszusharsona: J. E. Galliard: F-dúr szonáta, I-II. tétel (IMC) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: A. Guilmant: Morceau Symphonique (Schott Verlag) 

Basszusharsona: E. Sachse: F-dúr harsonaverseny, II-I. tétel  

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: G. B. Pergolesi: Sinfonia, I-II. tétel (R. Sauer) 

Basszusharsona: A. Corelli: F-dúr szonáta, I-II. tétel (Johann Doms Verlag) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: L. E. Larsson: Harsonaverseny, II-III. tétel (AB Carl Gehrmans Musikforlag) 

Basszusharsona: E. Bozza: Praeludium et Allegro (Editions Alfred Leduc) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.  

 

TUBAVERSENY 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport:  9-10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulója. 

 

A verseny követelményei: A versenyen fordulónként egy-egy művet kotta nélkül kell előadni! 

A szonátákat ismétlés nélkül kérjük! 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: B. Marcello: e-moll szonáta, I-II. tétel (Edition Peters) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: D. Haddad: Szvit, II-I. tétel (Shawnee Press/Templeton Publishing Co.) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: T. Albinoni: F-dúr szonáta, III-IV. tétel (Gérard Billaudot Editeur) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: A. Lebedev: F-dúr tubaverseny („kis-Lebedev”) (Edition Musicus) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 
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Kötelező mű: G. F. Händel: C-dúr szonáta, I-II. tétel (EMR) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

Döntő:  

Kötelező mű: V. Persichetti: Szerenád, I-II. és VI. tétel (Intrada, Arietta és Marcia) (Elkan-Vogel Inc) 

Szabadon választott mű(vek). Időtartama maximum 8 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.  

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról 2012. szeptember 15-étől letölthető. A nevezési 

lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni.  

A nevezési és részvételi díjak: A 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. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. október 5. 

 

 

 

XI. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2012. november 22-24. 

Rendező: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 

1112 Budapest, Neszmélyi út 30. 

Tel/fax: 06-1-310-38-15 

Email: info@weinerleo.sulinet.hu  

Honlap: www.weinerleo.hu 

 

A verseny célja: A kürt tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási 

lehetősége országos szinten. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (formája: kétfordulós).  

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport:  9-10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 

II.   korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny követelményei:  

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

A szabadon választott műveknél lehetőség szerint részesítsék előnyben magyar szerzők műveit. 

Minden művet kotta nélkül kell játszani! 

A nevezési lap leadását követően a műsoron változtatni nem lehet. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű. 

 

I. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: J. Loeillet: Szonáta, I-II. tétel - az első rész ismétléssel. 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: W. A. Mozart: D-dúr kürtverseny Nr. 1. K. 412, II. tétel 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport: 

Első forduló:  

Kötelező mű: O. Franz: Dal szöveg nélkül Op. 2  

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

mailto:info@weinerleo.sulinet.hu
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Második forduló:  

Kötelező mű: W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny Nr. 3. K. 447, I. tétel kadenciával 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

III. korcsoport: 

Első forduló:   

Kötelező mű: W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny Nr. 4. K. 495, I. tétel kadenciával 

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

Második forduló:  

Kötelező mű: Hidas F.: Concerto per corno, III. tétel  

Egy szabadon választott mű. Időtartama maximum 10 perc. 

 

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

A nevezés módja: A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.weinerleo.hu 2012. szeptember 15-étől 

letölthető. A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni.  

A nevezési és részvételi díjak: A 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. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. október 15. 

 

 

 

XI. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY 

Lisznyay Szabó Gábor emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. március 8-9. 

Rendező: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 

1065 Budapest, Nagymező u. 1. 

Telefon: 1-321-75-13, 1-321-75-14, fax: 1-413-15.49; 

Email: bbzsz@lisztakademia.hu 

Honlap: www.konzi.hu 

 

A verseny célja: Az orgona tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük. 

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző I/13., II/14. évfolyam, 

II. korcsoport: 11-12-13. évfolyam, valamint a szakképző III./15. évfolyam tanulója. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 

 

A verseny követelménye:  

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

 

I-II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választott mű a következő szerzőktől: 

G. Böhm, N. Bruhns, D. Buxtehude, V. Lübeck, J. Pachelbel, J. P. Sweelinck, J. G. Walther vagy  

J. S. Bach concertói közül; 

Három korálelőjáték J. S. Bach: Orgelbüchlein-ből; 

Egy Lisznyay Szabó Gábor mű. 

Játékidő maximum 25 perc. 

 

Döntő: 

http://www.weinerleo.hu/
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Kötelező művek: 

J. S. Bach: egy prelúdium (fantázia, toccata) és fúga; 

J. S. Bach: egy trió-tétel, vagy koráltrió; 

Egy szabadon választott romantikus stílusú mű. 

Játékidő maximum 30 perc. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.  

 

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola címére kell elküldeni.  

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.konzi.hu letölthető 2012. december 1-jétől. 

A nevezési és részvételi díjak: A 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. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. január 11. 

 

 

 

II. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY 

Lakatos Ablakos Dezső emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. március 8-10. 

Rendező: Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola  

     1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 121-123. 

       Telefon/fax: 06-1-276-57-74 

       E-mail: iskola@egressybeni.hu 

       Honlap: www.egressybeni.hu 

 

A verseny célja: A jazz-zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a zenei előadás gyakorlatában. Az 

együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, értékeinek, művészi színvonalának bemutatása. A jazz hangszeres 

és ének tanszakok művészetpedagógiai szintjének felmérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.  

Az országos forduló formája: elődöntő-döntő. 

 

Kategóriák: 

A) Jazz együttesek (3-7 fő) 

B) Szóló kategóriák 

 a) Jazz hangszeres  

b) Jazzének 

 

A) JAZZ EGYÜTTESEK KATEGÓRIA  

 

A nevezés feltételei: 

A együttesekben a nevező iskola adott tanévre beiratkozott növendékei játszhatnak.  

Egy növendék maximum két zenekarnak lehet tagja.  

A versenyző együttesekben nem szerepelhet tanár vagy kisegítő. 

Az intézmények az alábbiak szerint nevezhetnek zenekart: 

50 fő alatti jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 3 zenekar.  

51- 100 fős jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 4 zenekar 

 

A verseny anyaga:  

Az elődöntőben és a döntőben is három mű:  

1.  egy ballada, 

2.  egy gyors karakterű darab, valamint 

3.  egy szabadon választott szám. 

( A szabadon választott mű lehet saját feldolgozás vagy kompozíció) 

 

Műsoridő: 

Elődöntő: Műsoridő maximum 15 perc  

http://www.konzi.hu/
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Döntő: 

Műsoridő maximum 15 perc 

 

A verseny követelményei:  

Az elődöntő és döntő anyaga nem lehet azonos.  

A maximális műsoridő túllépése esetén a versenybizottság megszakíthatja a műsort, illetve pontlevonást 

alkalmazhat. 

 

B) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

 

Nevezés feltételei: 

Az intézmények az alábbiak szerint nevezhetnek szólistát: 

50 fő alatti jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 8 fő.  

51- 100 fős jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 10 fő. 

 

a) Jazz hangszer szóló kategória 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport:  10-11. évfolyam és szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: 12-13. évfolyam és szakképző II/14. és a III/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny követelményei (jazz hangszeres szólisták): 

1. A darabok előadási sorrendje a következő: 1. kötelező szám, 2. szabadon választott darab. 

2. A darabok előadása során a versenyző szólista játssza a témát és improvizációt (kivétel: bőgő és basszusgitár – 

ld. a megjegyzést) 

3. Az elődöntő és a döntő szabadon választott műsora nem lehet azonos! 

4. A műsorszámokat  

kotta nélkül,    

zenekari kísérettel kell előadni (kivétel: zongora, és gitár ahol a fordulónkénti két szám közül  az egyik 

kíséret nélkül is játszható). 

5. Kíséretről a rendező intézmény gondoskodik. 

(Kérjük, hogy a nevezéssel együtt a számok megfelelő hangnembe transzponált kotta anyag másolatát küldjék 

meg! A verseny előtt a rendező iskola a kísérő zenekarral a helyszínen próba lehetőséget biztosít.) 

6. A maximális műsoridő túllépése esetén a versenybizottság a versenyprogramot megszakíthatja, illetve 

pontlevonást alkalmazhat. 

 

SZAXOFON 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott szám. 

 

I. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

Blue Bossa 

Now’s The Time 

Summertime 

Take The „A” Train 

Watermelon Man 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Tenor Madness 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 10 perc. 
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II. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

A Night In Tunisia 

Black Orpheus 

Oleo 

Solar 

Take Five 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Lover Man 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

GITÁR 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott szám. 

 

I. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

All Blues 

Alone Together 

Blue Bossa 

Cold Duck Time 

Take The „A” Train 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Autumn Leaves 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

II. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

Blue In Green 

Body And Soul 

Ornithology 

So What 

West Coast Blues 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Rockin’ Chair 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 8 perc. 
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ZONGORA 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott szám. 

 

I. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

Blue Bossa 

Blue Monk 

Days of Wine and Roses 

Georgia On My Mind 

Sugar 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Billie’s Bounce 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

Dexterity 

Gentle Rain 

Green Dolphin Street 

Have You Met Miss Jones 

Someday My Prince Will Come 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: What’s New 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A két szám közül az egyik szólóban is játszható. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

BASSZUSGITÁR 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott szám. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

Autumn Leaves 

Blue Bossa 

Cantaloupe Island 

Footprints 

Summertime 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

Az előadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: So What 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

Az előadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó. 

A műsoridő maximum 10 perc. 
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II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

All Blues 

A Night In Tunisia 

Days Of Wine And Roses 

Oleo 

Watermelon Man 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

Az előadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Chicken 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

Az előadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó. 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

TROMBITA 

Ebben a kategóriában nincsenek korcsoportok. 

A versenyt legalább 6 fő nevezése esetén rendezzük meg. 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott szám. 

 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

Blue Bossa 

Cantaloupe Island 

Song For My Father 

Summertime 

Take The „A” Train 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

 

Döntő: 

Kötelező szám: Doxy 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

BŐGŐ 

Ebben a kategóriában nincsenek korcsoportok. 

A versenyt legalább 6 fő nevezése esetén rendezzük meg. 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott szám. 

 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható szám az alábbiak közül: 

All Blues 

Blue Bossa 

Summertime 

Take The „A” Train 

Watermelon Man 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

Az előadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó. 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező szám: So What 

Egy szabadon választott darab. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

Az előadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó. 

A műsoridő maximum 10 perc. 
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b) Jazzének szóló kategória 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport:  10-11. évfolyam és szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: 12-13. évfolyam és szakképző II/14. és a III/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható és egy szabadon választott dal. 

A verseny követelményei: 

1. A dalok előadási sorrendje a következő: 1. kötelező dal, 2. szabadon választott dal. 

2. Az elődöntő és a döntő szabadon választott műsora nem lehet azonos! 

3. A műsorszámokat  

angol nyelven,  

kotta nélkül,    

zongora vagy zenekari kísérettel kell előadni.  

4. Kíséretről a rendező intézmény gondoskodik. 

(Kérjük, hogy a nevezéssel együtt a számok megfelelő hangnembe transzponált kotta anyagát küldjék meg! A 

verseny előtt a rendező iskola a kísérő zenekarral a helyszínen próba lehetőséget biztosít.) 

5. A maximális műsoridő túllépése esetén a versenybizottság a versenyprogramot megszakíthatja, illetve 

pontlevonást alkalmazhat. 

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható dal az alábbiak közül: 

All Of Me 

Ain’t Misbehavin 

Centerpiece 

Nigh And Day 

Summertime 

Egy szabadon választott dal. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező dal: Yesterdays 

Egy szabadon választott dal. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

II. korcsoport:  

Elődöntő: 

Egy kötelezően választható dal az alábbiak közül: 

A Night In Tunisia 

Invitation 

My One And Only Love  

Take Five 

Twisted 

Egy szabadon választott dal. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 8 perc. 

 

Döntő: 

Kötelező dal: Whisper Not 

Egy szabadon választott dal. (A kötelezőtől eltérő karakterű legyen.) 

A műsoridő maximum 10 perc. 

 

A verseny díjai:  

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

A legjobb saját feldolgozást, kompozíciót különdíjjal jutalmazhatja.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.egressybeni.hu letölthető 2013. január 15-étől, 

majd kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni.  

http://www.egressybeni.hu/
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A nevezési és részvételi díjak: A versenyző énekesek, zenekarok 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. 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1. 

 

 

 

VIII. ORSZÁGOS ÉNEKKARI VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 9. 

A rendező: Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola 

        8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2. 

                    Telefon: 06-88-566-370, fax: 06-88-566-381 

                    E-mail: igh@dez.sulinet.hu 

        Honlap: www.dez.sulinet.hu 

A verseny helyszíne: Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola 

8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28. 

 

A verseny célja: A kóruséneklés pedagógiai és művészi eredményeinek bemutatása. A XX. századi művek és 

előadói gyakorlatuk megismerése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (formája: egyfordulós). 

 

A verseny kategóriái: 

A) Vegyeskar 

B) Egyneműkar 

C) Kamarakórus, énekegyüttes (10 - 25 fő lehet). 

 

A verseny anyaga: Szabadon választott műsor. 

A szabadon választott műsornak kötelezően tartalmaznia kell egy kortárs (ma élő) zeneszerző művét.  

A versenyző kórusok színpadi ideje 15 perc. 

 

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendező iskola címére kell elküldeni.  

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.dez.sulinet.hu 2013. január 4-étől letölthető. 

A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.  

A nevezési és részvételi díjak: A 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. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. január 15. 

 

 

 
XIII. ORSZÁGOS RICHTER JÁNOS KLARINÉTVERSENY ÉS 

V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 22-24. 

A rendező: Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú  

                   Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 
        9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 

        Tel/fax: 96-329-742 

        E-mail: info@gyorikonzi.hu 

        Honlap: www.gyorikonzi.hu 

 

A verseny célja: A klarinét tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

Új művek megismerése. A szaxofon tanszak bemutatkozási lehetősége. A kiemelkedő teljesítmények 

bemutatása, tehetségkutatás. 

mailto:igh@dez.sulinet.hu
http://www.dez.sulinet.hu/
http://www.dez.sulinet.hu/
mailto:info@gyorikonzi.hu
http://www.gyorikonzi.hu/
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A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos forduló formái: klarinétverseny elődöntő – döntő,  

             szaxofonverseny egyfordulós. 

 

KLARINÉTVERSENY 

A verseny formája: elődöntő – döntő.  

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport:  az előkészítő és a 9. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam, 

II.  korcsoport: a 10-11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam, 

III. korcsoport: a 12-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam növendékei. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.  

A verseny követelményei: 

Az elődöntő és a döntő szabadon választott műve stílusban térjen el a kötelező mű stílusától. 

A döntő szabadon választott műve nem lehet azonos az elődöntő művével. 

A műveket kotta nélkül kell előadni! 

Kérjük a műsoridő betartását! A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

I. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: H. Baermann (1784-1847): Adagio op. 23 für Klarinette und Klavier 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum14 perc. 

 

Döntő:   

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

II. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelező mű: F. Krommer (1759-1831): Konzert für Klarinette Esz-dúr op. 36. II.tétel 

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum15 perc. 

 

Döntő:   

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum 8 perc. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező mű: F. Poulenc (1899-1963): Sonata pour Clarinette et piano I. tétel. 

Egy szabadon választott mű.  

Műsoridő maximum16 perc. 

 

Döntő:  

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum10 perc. 

 

SZAXOFONVERSENY 

A verseny formája: egyfordulós. 

 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: a 9-10. évfolyam tanulói, valamint a szakképző I/13., II/14. 

II. korcsoport: a 11-13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulói. 

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű. 
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A verseny követelményei:  

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

A kötelező művet kotta nélkül kell előadni! 

Kérjük a műsoridő betartását! A műsoridő túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: A. Chailleux: Andante et Allegro /Leduc - Paris 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum15 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelező mű: Eugéne Bozza: Fantaisie Italienne / Leduc – Paris 

Egy szabadon választott mű. 

Műsoridő maximum15 perc. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.gyorikonzi.hu letölthető 2013. január 15-étől. A 

nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni. 

  

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

adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket és díjakat nem köteles kiadni. 

 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1. 

 

 

 

VII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 22-24. 

Rendező: Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény 

        2600 Vác, Kossuth tér 3. 

        Tel/fax: 06-27-317-180 

        Email:igazgato@pikethy.net 

        Honlap: www.pikethy.net 

 

A verseny célja: A gitár tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos fordulót elődöntő–döntő formában rendezzük meg. 

 

Korcsoportok: 

I.   korcsoport: 9. évfolyam, 

II.  korcsoport: 10-11. évfolyam, 

III. korcsoport: 12-13. évfolyam és a szakképző III/15. évfolyam, 

IV. korcsoport: a szakképző I/13. évfolyam II/14. évfolyam tanulói. 

 

A verseny követelményei: 

Minden művet kotta nélkül kell játszani! 

A versenyző kötelezően és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be 

kell mutatni.  

 

A verseny anyaga: Kötelezően és szabadon választott művek. 

 

http://www.gyorikonzi.hu/
mailto:igazgato@pikethy.net
http://www.pikethy.net/
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I. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Két szabadon választott tánc J. Dowland művei közül  

(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John 

Dowland” című kiadvány). 

Egy gyors és egy lassú tétel Bartók Béla Gyermekeknek című ciklusából Szendrey-Karper László átiratában. 

Egy etűd: Leo Brouwer 15. vagy 16. etűdje. 

A tiszta játékidő maximum13 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű: 

Legalább három tétel (az egyik legyen a nyitó tétel!) L. Roncalli egy tetszőlegesen választott szvitjéből.  

(Javasolt Bruno Henze, a Hoffmaister Music Verlagnál kiadott T4068 számú kiadványa.) 

Szabadon választott műsor a barokk utáni korszakokból.  

A tiszta játékidő maximum 13 perc.  

 

II. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Két szabadon választott tánc J. Dowland művei közül. 

(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John 

Dowland” című kiadvány.) 

Két szabadon választott tétel Huzella Elek Három tánc című művéből. 

Egy darab L. Legnani Capriccio sorozatából (op.20). 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű: 

G. Ph. Telemann 12 Szóló Hegedűfantáziájából az egyik.  

Szabadon választott műsor a barokk utáni korszakokból. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelezően választható művek: 

Egy tétel Hollós Máté: Búcsú Aasétól című művéből. 

Egy szabadon választott fantázia J. Dowland műveiből  

(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John 

Dowland” című kiadvány.) 

A. Segovia Estudio sin luz című darabja. 

A tiszta játékidő maximum 20 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű:  

Két szabadon választott tétel W. Walton: Öt bagatell című művéből. 

Szabadon választott műsor más stílusból. 

A tiszta játékidő maximum 20 perc.  

 

IV. korcsoport: 

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

Legalább három tétel (az egyik legyen a nyitó tétel!) L. Roncalli egyik tetszőlegesen választott szvitjéből. 

(Javasolt Bruno Henze a Hoffmaister Music Verlagnál kiadott T4068 számú kiadványa.) 

Két szabadon választott darab Sári József Nyolc könnyű karakterdarab című művéből, 

Egy vagy két etűd Napoleon Coste op. 38-as sorozatából. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

Döntő:  

Kötelező mű:    
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Egy darab F. Carulli: Hat Andante című sorozatából (Op.320)  

Szabadon választott műsor más stílusból. 

A tiszta játékidő maximum 15 perc.  

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pikethy.net letölthető 2013. január 7-étől. A 

nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell eljuttatni. 

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

adhat ki. 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által.  

 

Az országos forduló nevezési határideje 2013. január 20. 

 

 

 

IX. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY ELEK TIHAMÉR EMLÉKÉRE 

Alcím: Gyöngyössy Zoltán emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. március 25-27. 

Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 

      4024 Debrecen, Vár u. 1.   

     Telefon/fax: 06-52-532-856 

      E-mail: kodalydebr@gmail.com 

     Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 

 

A verseny célja: A fuvola tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló. 

Az országos fordulót elődöntő-döntő formában rendezzük. 

 

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 9. évfolyam 

II.  korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam 

III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam 

IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyamok tanulói. 

 

A verseny anyaga:  

Elődöntőben kötelező művek, a döntőben egy kötelezően választható és egy szabadon választott mű. 

 

A verseny követelményei: 

Az elődöntő kötelező és a döntő szabadon választott műveit kotta nélkül kell előadni, a döntő kötelező műveinél 

a kotta használata megengedett. 

A bemutatott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.  

 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek:  

E. Köhler: h-moll etűd op.33 I/13. (Z-8515)      

J. S. Bach: h-moll szvit – Menuet és Bourrée I-II (Z-13185) 

Döntő:  

Egy kötelezően választható mű:  

Hollós Máté: Fuvollat (Akkord-1150) 6. Capriccioso no.1 – 13. Emlékszel? – 9. Capriccioso no.2 vagy 

Sári József: Air (Akkord-1191) 

Egy szabadon választott mű maximum 7 percben. 

 

http://www.pikethy.net/
mailto:kodalydebr@gmail.com
http://www.kodaly-debr.sulinet.hu/
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II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek:  

A. B. Fürstenau: B-dúr etűd – Válogatott etűdök III/35. (Z-8593) 

J. S. Bach: h-moll szvit – Sarabande és Badinerie (Z-13185) 

Döntő:  

Egy kötelezően választható mű:  

Hollós Máté: Fuvollat (Akkord-1150) 14. Lamento – 15. Vívódás – 28. Fussunk! vagy 

Kurtág György: Hommage á J. S. Bach – Doloroso (Z-14220)  

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 

 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek:  

A. B. Fürstenau: a-moll etűd – Hangversenyetűdök 3. (Z-12652) 

C. Ph. E. Bach: G-dúr szonáta I. és II. tétel (Barenreiter-HM 71) – ismétlések nélkül 

Döntő: 

Egy kötelezően választható mű:  

Láng István: Dramma breve (Z-6404) – normál C fuvolán vagy 

Legány Dénes: Meditáció fuvolára (Akkord- kiadás folyamatban) 

Egy szabadon választott mű maximum 9 percben. 

 

IV. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek:  

A. B. Fürstenau: D-dúr etűd – Hangversenyetűdök 4. (Z-12652) 

C. Ph. E. Bach: e-moll szonáta I. és II. tétel (Barenreiter-HM 71) 

Döntő:  

Egy kötelezően választható mű:  

Szigeti István: Ritornelli (Akkord-1136) vagy Gyöngyössy Zoltán: „Pearls” Hommage á Zsolt Serei – 

Hommage á M. & Gy. Kurtág (Akkord- kiadás folyamatban) 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

 

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

adhat ki. 

 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.kodaly-debr.sulinet.hu letölthető 2013. január 5-

étől.  A nevezési lapot a rendező iskola részére és címére kell elküldeni. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1. 

 

  

 

XVI. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 21-22.  

Rendező: Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola  

 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. 

 Telefon: 06-62-547-105, 06-62-547-106, fax: 06-62-547-108 

 E-mail: tig@tomorkenygimn.hu 

 Honlap: www.tomorkenygimn.hu 

 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismerése, plasztikai 

felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, 

minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és 

fejlesztés tapasztalatcseréje. 

http://www.kodaly-debr.sulinet.hu/
mailto:tig@tomorkenygimn.hu
http://www.tomorkenygimn.hu/
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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 szakképzésének I/13. és II/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 eszközeiket hozzák 

magukkal. 

A feladat megoldására összesen 8 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 4 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 nevezési és részvételi díjak: A 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. 

A nevezés módja:  

Korcsoportonként kettő-kettő tanulót nevezhet az iskola.  

A nevezési lap a rendező iskola honlapjáról www.tomorkenygimn.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: 2013. február 1. 
 

 

 

XXII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. március 28-29. 

Rendező: Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

                 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.  

                 Telefon: 06-66-527-550, 06-66-527-540, fax: 06-66-527-550 

                 E-mail: kkk@begart.hu 

Honlap: www.begart.hu 

 

A verseny célja: A versenyzők életkornak megfelelő szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának 

bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő 

tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés 

tapasztalatcseréje. A művészetoktatás népszerűsítése, 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 I/13. és II/14. évfolyamos tanulói. 

 

http://www.tomorkenygimn.hu/
mailto:kkk@begart.hu
http://www.begart.hu/
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Versenyfeladatok: 

1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanulmányjelleget 

hangsúlyozva. 

Technika: Grafit (grafit, pitt művészkréta- 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 tanulmányjelleg 

hangsúlyozásával. 

Technika: Grafit (grafit, pitt művészkréta- 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 kifejezőkészsége alapján 

korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. 

A versenybizottság a díjakat nem köteles kiadni. 

 

Nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja, útiköltsége, ill. a kísérő tanár (tanárok) útiköltsége és 

egyéb részvételi díja (szállás, étkezés) a versenyzőt nevező intézményt terheli.  

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

 

A nevezés módja: 

A versenyzőt nevező iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny részletes tájékoztatója 

a rendező intézmény honlapján www.begart.hu olvasható. 

A nevezési lap is a honlapról tölthető le, melyet kitöltve a rendező iskola címére kell elküldeni: Békéscsabai 

Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1. 

 

 

 

XVI. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY 
 

A verseny időpontja: 2013. április 26-27. 

Rendező: Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium  

     2153 Fót, Vörösmarty tér 2.    

     Telefon: 06-27-359 607 fax: 06-27 359 607 

     E mail: nmszki@freemail.hu 

     Honlap: www.fotinepmuveszeti.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 jelentőségének 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. évfolyama. 

http://www.begart.hu/
mailto:nmszki@freemail.hu
http://www.fotinepmuveszeti.hu/
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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 nevező intézményére 

történő utalás a pályamunkában nem lehet. 

A jeligével ellátott pályamunkával együtt, azonos jeligéjű, zárt borítékban kell elküldeni a tanuló nevezési lapját. 

 

A pályamunkákat 2013. február 15-éig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni. 

 

A borítékra írják rá: XVI. 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 2013. március 22-éig értesítjük a nevező iskolákat. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny döntőjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati 

téma bemutatásán túl általános néprajzi és népművészeti tájékozottságukról is számot kell adniuk. 

Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, villámkérdések, 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 kapcsolódó 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 különdíjakat adhat ki.  

Eredményhirdetés: 2013. április 27. 

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők részvételi díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási 

költsége és részvételi díja a nevező intézményt terheli. 

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

A versennyel kapcsolatban további tájékoztatás a 06-20-20-77-995  telefonszámon kérhető. 

 

Szempontok a Népművészeti Verseny pályamunkáinak témaválasztásához  

 

Javaslat témaválasztáshoz:  

1. A pályázók, ha a téma lehetővé teszi, ne statikusan, idealizált, általánosított formában, hanem a maguk időbeli 

változásában és egyedi konkrétságában mutassák be tárgyukat. Legyenek 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 választott tárgy, 

tárgycsoport, jelenség, esemény körüljárását, funkciójának, környezetének részletes leírását. Érdekes lehet, 

hogyan válik a dédnagymama által szőtt asztalterítő a család féltett ereklyéjévé vagy a helytörténeti múzeum 

féltett darabjává.  
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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 nemzetközi szempontokra, ha azt a téma megkívánja. A 

családi fotógyűjteményben őrzött fotó valamilyen helyi eseményről, viseltről vagy szokásról is lehet kiinduló 

forrása egy dolgozatnak. 

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 táncban vagy szokásban megjelennek. 

5. Különös tekintettel legyenek a pályázók a „Népművészet Mestere” állami díjjal kitűntetett idős emberek 

tudásának összegyűjtésére és életpályájuk keretében való bemutatására, gyermekkoruktól a kutatás adott 

pillanatáig. Ha ilyen személy nincs a pályázó környezetében, ugyanolyan érdekes lehet a helyi kovácsmester, 

egy hímző asszony, „bolgárkertész”, a kosárfonó 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, dokumentumok (filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és bemutatásával. 

7. Ha lehetőség adódik, használják ki a pályázók, hogy a helyben rögzített visszaemlékezéseket összevessék a 

levéltári forrásokkal. Ilyen levéltári dokumentumok pl. az iparos összeírások, 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 esetről 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 pályázók igyekezzenek arányosan fölépíteni dolgozatukat. 

Ha nem kifejezetten történeti témáról van szó, korlátozzák a település és a téma történetének bemutatását a 

bevezetőben, s szenteljenek 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 szakirodalomban való 

jártasságukat, a témára vonatkozó legfontosabb általános szakirodalom ismeretét. Használják fel, illetve 

mutassák be a helyi szakirodalmat, és ha ez nincs, a saját maguk 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 tulajdonának) 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 készítés helyét, idejét és a fotó lelőhelyét. Az adatolatlan 

illusztrációk nem gazdagítják, csak díszítik a dolgozatot. Igyekezzenek a pályázók minél több saját készítésű 

illusztrációt használni, 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 ennyi terjedelmet igényel.  

 

Szakirodalmi javaslat az országos döntő írásbeli feladataira való fölkészüléshez 

 

A Magyar Néprajzi Lexikon 5 kötete a következő feldolgozási módon: 

1. A népművészet, népi előadóművészét, népszokások és gyermekjátékok (vagyis a verseny alaptémáját jelentő 

témák) tematikus csoportokban való áttekintése; Pl. bútorkészítés, bútorfestés, áttört bútor stb. 

2. A szócikkekben ajánlott magyar nyelvű szakirodalomból való válogatás és azok áttekintése; 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.) 
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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  

 

XVI. 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. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.  

 

 

 

………………………………………………….. 

       Pályázó tanuló aláírása 

 

 

Dátum: ………………………………………… 

Ph.       

 

 

………………………    ………………………… 

  Szaktanár      Igazgató 

 

 

A pályamunkákat 2013. február 15-éig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni. 

 

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO     

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.  
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V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY 

 

A verseny időpontja: 2013. április 19-20. 

Rendező: Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 

9023 Győr, Szabolcska u. 5-6. 

Telefon: 06-96-513-600, fax: 06-96-513-600 

Email címe: gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.tanceskepzo.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 tanulói, valamint akik 

nem az iskolarendszerű képzésben vesznek részt. 

 

A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részből, egy kötelező gyakorlat-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 2012. október 31-éig.  

 

A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával 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, versenyszámonként külön-külön 

kérjük elkészíteni és pontosan feliratozni.  

 

A verseny követelményei:  

1. A modern tánc kategória duett formájában kerülni kell az úgynevezett „szinkrontánc” formát, 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 stílusához illő öltözékben kell előadni. 

3. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelően mezítláb vagy zokniban vagy forgótalpon 

szükséges (semmiképpen sem balett cipőben) előadni. 

4. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.  

5. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérült állapotát.  

6. Sérült versenyző csak saját és nevező iskolája felelősségére vehet részt a versenyen.  

 

A nevezés módja:  

mailto:gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu
http://www.tanceskepzo.hu/
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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 produkciók száma. 

A nevezési lap az iskola honlapjáról www.tanceskepzo.hu letölthető 2013. január 5-étől, majd kitöltve a rendező 

iskola részére és címére kell eljuttatni.  

 

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

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 

Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 15. 

 

http://www.tanceskepzo.hu/

