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VIII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2017. március 24-26. 

Rendező: Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

 OM azonosító: 039991 

 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.  

 Telefon: 06-28-420-572 fax: 06-28-512-055 

 E-mail: info@chopinzeneiskola.hu, honlap: www.chopinzeneiskola.hu 

A verseny helyszíne: Damjanich János Általános Iskola, 2100 Gödöllő, Batthyány út 30-32. 

 

A verseny célja: Országos tanulmányi verseny keretében a zenei anyanyelv hagyományainak 

őrzése, értékeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

 

Kategóriák:  

A) Szólóhangszer  

B) Szólóének  

C) Énekegyüttes  

D) Hangszeres együttes  

E) Hangszeres-énekes együttes  

 

Korcsoportok: 

Szólóhangszer, szólóének, énekegyüttes kategóriákban: 

I. korcsoport: 2007. június 1-jén, illetve után,  

II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2007. május 31. között,  

III. korcsoport: 2000. június 1-je és 2004. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 2000. május 31. között született tanulók. 

 

Hangszeres együttes, hangszeres-énekes együttes kategóriákban: 

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

II. korcsoport: 1995. június 1-je és 2004. május 31. között született tanulók. 

 

Nevezés feltétele: 

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

követelményét teljesítették (az előképző is beszámítható).  

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni. 

Az énekegyüttes (C) kategóriában a korcsoport részére meghatározott életkortól 4-7 tagú 

együttes esetén 1 fő, 8-10 tagú együttes esetén 2 fő életkora térhet el.  

Hangszeres együttes (D) és hangszeres-énekes együttes (E) kategóriákban a korcsoport 

részére meghatározott életkortól csak a kísérő hangszeresek életkora térhet el, akiknek száma 

3-5 tagú együttes esetén 1 fő, 6-10 tagú együttes esetén 2 fő lehet.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny követelményei: 

Szólóhangszer (A), Szólóének (B) kategóriákban követelmény a kíséret nélküli megszólalás, 

más hangszer közreműködése nélkül. 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

C, D és E kategóriákban az együttesek létszáma: 2-10 fő.  
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Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnőtt nem játszhat! 

A meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

 

A verseny anyaga:  

Mindegyik kategóriában autentikus magyar vagy a magyarsággal együtt élő népek zenéje 

autentikus hangszereken. 

Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el! 

 

A verseny anyaga a szólóhangszer (A), szólóének (B), énekegyüttes (C) kategóriákban: 

I-II. korcsoportban egy tájegység zenéje. 

III. korcsoportban 2 tájegység zenéje - különböző dialektusterületekről. 

IV. korcsoportban 4 különböző műsor összeállítás – legalább 2 dialektusterületről. 

 

A hangszeres együttes (D), hangszeres-énekes együttes (E) kategóriákban: 

I. korcsoportban egy tájegység zenéje. 

II. korcsoportban 2 tájegység zenéje - különböző dialektusterületekről. 

 

Műsoridő: 

A szólóhangszer (A), szólóének (B) kategóriákban: 

I-II. korcsoport: minimum 3, maximum 4 perc, 

III-IV. korcsoport: minimum 4, maximum 6 perc. 

 

Az énekegyüttes (C), hangszeres együttes (D), hangszeres-énekes együttes (E) kategóriákban: 

I-II. korcsoport: minimum 4, maximum 5 perc, 

III- IV. korcsoport: minimum 5, maximum 7 perc. 

 

Értékelés a döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg 

értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön 

legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők 

végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

 

Értékelési szempontok (szóló): Népzenei hűség, stílusismeret, biztonság, intonáció, ritmus, 

tempótartás, hangszerkezelés, technika, zenei formálás, összeállítás. 

Értékelési szempontok (együttesek): Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, 

hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás, együtt-játék. 

 

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

adhat ki.  

 

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs! 

 

A döntőre való nevezés módja:  

Az országos döntő nevezési lapja 2017. február 9-étől letölthető a rendező iskola honlapjáról 

www.chopinzeneiskola.hu  

A nevezési lapot postai úton az iskola címére és e-mailen a nepzenegodollo@gmail.com 

címre egyaránt meg kell küldeni.  

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 17. 

Kérjük a határidő betartását! 
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TERÜLETI VÁLOGATÓK 

 

A területi válogatók ideje: 2017. január 28-ától 2017. február 9-éig. 

 

A válogatók anyaga azonos az országos verseny anyagával. Ezt a döntőre nem lehet 

megváltoztatni. 

 

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

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, OM azonosító: 039554 

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

Terület: Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém és Tolna megye 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, OM azonosító: 200423 

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

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039924 

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

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti 

Iskola, OM azonosító: 031231  

 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu 

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

Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 032395 

 2011 Budakalász, Budai u. 54. Honlap: www.kalaszsuli.hu 

Terület: Pest, Nógrád megye 

Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola, OM azonosító: 036734 

9700 Szombathely, Paragvári út 77.  

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

Terület: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy megye 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

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

Helyszín: Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola  

OM azonosító: 039706 

   1102 Budapest, Szent László tér 4.  

Terület: Budapest.  

 

A területi válogatókra való nevezés határideje a fenti intézményeknél: 2017. január 11. 

 

Értékelés a válogatókon: A 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők 

teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot 

adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a 

versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

 

Értékelési szempontok (szóló): Népzenei hűség, stílusismeret, biztonság, intonáció, ritmus, 

tempótartás, hangszerkezelés, technika, zenei formálás, összeállítás. 

Értékelési szempontok (együttesek): Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, 

hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás, együtt-játék. 
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A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a 

döntőt rendező iskola határozza meg. 

Az országos versenyen résztvevő tanulók illetve csoportok várható száma: 90 műsorszám.  

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

A nevezés módja:  

A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, 

címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2017. január 11-éig. 

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 rendező iskola küld. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. február 17. 

 




