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VII. ORSZÁGOS ZENESZERZÉS-VERSENY Bartók Béla emlékére 

 

A verseny ideje: 2017. március 24. 

Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakközépiskola  

OM azonosító: 035301 

1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

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

E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu, honlap: www.konzi.hu 

 

A verseny célja: A jövő zeneszerzőinek, az új magyar zenei nyelvezet majdani alkotóinak 

lehetőség biztosítása tudásuk, tehetségük bemutatására. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai verseny, elődöntő (pályázat), döntő (a pályamű bemutatása). 

 

Nevezési feltételek: A versenyre pályázhat az ország valamennyi zeneművészeti 

szakközépiskolai (szakgimnáziumi) tanulója. 

Elsősorban a zeneszerzés tanszak növendékeinek munkáit várjuk, de más tanszak tanulói is 

részt vehetnek eredeti kompozíciókkal. 

 

A verseny kategóriái: 

A) a zeneszerzés tanszakról kompozíciók 

B) más zenei tanszakról kompozíciók 

 

Korcsoportok: 

A verseny sajátos jellege miatt nincsenek külön korcsoportok. 

 

ELŐDÖNTŐ 

(pályázat) 

A verseny anyaga: Egy kompozíció. 

A mű lehet: szóló, duó, trió, kvartett vagy kvintett – a zeneművészeti szakközépiskolában, 

szakgimnáziumban oktatott hangszerre vagy hangszerekre, ezek bármilyen összeállítására; 

vagy énekhangra bármilyen kísérettel (dal), vagy maximum ötszólamú kórusmű. 

Stílusgyakorlattal pályázni nem lehet.  

 

A versenydarab időtartama: minimum 5 perc, maximum 12 perc lehet. 

 

A pályaművek beadásának módjai (tanulónként):  

Egy nagy borítékban kérjük elhelyezni a következőket: 

1. Három példányban a jeligével és a kategória betűjelével ellátott pályaművet. 

2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a pályázó nevezési lapját. 

A nevezési lap az iskola honlapjáról www.konzi.hu 2017. január 16-ától letölthető. 

 

A nagy borítékot kérjük leadni vagy megküldeni az Oktatási Hivatalba. 

Cím: Oktatási Hivatal ÉVO     

1363 Budapest, Pf. 84. 

A borítékra kérjük ráírni: zeneszerzés-verseny pályaműve. 

A pályaművek postára adásának határideje: 2017. február 3. 
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A versenybizottság a határidőig megküldött pályaműveket értékeli, a döntőbe jutók számát 

meghatározza. 

A döntőbe jutott pályaművek jeligéit a versenyrendező iskola a honlapján 2017. március 3-

áig közzéteszi a döntővel kapcsolatos információkkal együtt. 

 

DÖNTŐ  

A pályaművek bemutatása 2017. március 24-én. 

 

A művek élő előadásban, sorsolás alapján kialakított sorrendben hangzanak el. 

A verseny helyszíne: a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 

Szakközépiskola Ferencsik János terme, az orgonás művek előadásánál a Gergely Ferenc 

terme. 

 

A pályamű koncertszerű előadásáról a nevező iskola gondoskodik. 

 

Értékelés: 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 kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat 

ki. 

 

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

olvashatók a szervezéssel kapcsolatos információk is. 

 

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 10 fő) esetén kerül megrendezésre. 

 

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs! 
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