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VI. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY 

A verseny időpontja: 2018. május 13.  

Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító:039755 

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b 

Telefon/fax: 06-1-320-48-61 

E-mail: fischeranniezami@upcmail.hu  

Honlap: www.13kerzeneiskola.hu 

A verseny célja: A harmonika tantárgyat tanuló növendékek országos szinten történő megmérettetése, felkészült-

ségük mérése, a tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismerése és munkájuk verseny-

szintű értékelése. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

Korcsoportok: 

I.    korcsoport: 2008 szeptember 1-je, illetve után, 

II.  korcsoport: 2006. szeptember 1-je és 2008. augusztus 31. között, 

III. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között, 

IV. korcsoport: 2002. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között, 

V.  korcsoport: 2000. szeptember 1-je és 2002. augusztus 31. között, 

VI. korcsoport: 1996. június 1-je és 2000. augusztus 31. között született tanulók. 

A nevezés feltételei:  

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam (osztály) követelményét teljesí-

tették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).  

A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

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

A verseny követelményei: 

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

A műsoridő a teljes versenyműsorra vonatkozik, betartása szigorúan kötelező. 

Elsőként a kötelezően választott darabot kell előadni. 

Elektronikus harmonikával nem lehet a versenyen részt venni.  

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intéz-

ménynek be kell mutatnia.  

I. korcsoport: 

Kötelezően választható művek: 

Anonymous: Apor Lázár tánca. 

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

Babatánc - Vas Gábor feldolgozása.  

(Vas Gábor: Muzsikáló gyermekvilág EMB Z. 7436) 

Balázs Árpád: Induló –féle. 

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

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 5 perc. 
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II. korcsoport: 

Kötelezően választható művek: 

Händel: a-moll menüett (5. sz.).  

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

Kabalevszkij: A bohóc. 

(Bartók Karola: Kis előadási darabok 19. EMB Z. 5320) 

Geszler György: Verssor 6/8-ban.  

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

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 6 perc. 

III. korcsoport: 

Kötelezően választható művek: 

J.S. Bach: Marche. 

(Bartók Karola: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 17. EMB Z. 3360) 

Majkapar: Keringő. 

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

Bogár István: Tréfás népdal. 

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

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 8 perc. 

IV. korcsoport: 

Kötelezően választható művek: 

J.S. Bach: g-moll praeludium.  

(Bartók Karola: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 28. EMB Z. 3360) 

E. Grieg: Keringő. 

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

Sugár Rezső: Szonatina egy tétele. 

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

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 8 perc. 

V. korcsoport: 

Kötelezően választható művek: 

Bánkövi Gyula kortárs zeneszerző új műve. A kotta 2017. szeptember 1-jétől az Oktatási Hivatal honlapján lesz 

elérhető. 

J. Travers: Cornet voluntary. 

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

Schubert: Ländler. 

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

Bogár István: Szonatina egy tétele. 

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

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 10 perc. 

VI. korcsoport: 

Kötelezően választható művek: 

J. S. Bach: Egy kétszólamú invenció. 

Weiner Leó: Rókatánc.  

(Vas Gábor: Magyar muzsika EMB Z. 14372)  

Rossini: La Danza . 

(Kardos István: Klasszikus táncok és virtuóz darabok harmonikára II. 4. EMB Z. 3013) 

Szabadon választott mű(vek). 

Műsoridő maximum 10 perc. 
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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 versenyzők-

nek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, 

ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Muzikalitás, technikai felkészültség, pódiumbiztonság, rendezettség, ritmikai pontosság, 

kottahűség, karakterek megjelenítése, dinamikai árnyaltság, tempó megválasztása és tartása. 

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

Nevezés az országos döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.13kerzeneiskola.hu letölthető, amit ki-

töltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2018. április 9-éig. 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény 

gondoskodik.  

Az országos döntő nevezési határideje: 2018.április 9. 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2018. március 16-ától 2018. március 26-áig. 

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

Követelmény: 

A területi válogatók versenyanyagát az országos döntőre megváltoztatni nem lehet. 

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

Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039544 

2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. Honlap: www.sandorfrigyes.hu  

Terület: Baranya, Tolna, Somogy, Fejér megye. 

Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039940  

2800 Tatabánya, Fő tér 34. Honlap: www.erkelzistb.hu 

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

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

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

A verseny rendezője, lebonyolítója: Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 039822 

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

Terület: Főváros, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Heves, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye. 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2018. február 26-áig. 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető 2018. január 15-étől, 

amit az iskola e-mail címére fischeranniezami@upcmail.hu elektronikusan kell eljuttatni. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

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

értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. 

A versenyen nevezési és részvételi díj nincs! 

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 tagjai 

külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pont-

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

Értékelési szempontok: Muzikalitás, technikai felkészültség, pódiumbiztonság, rendezettség, ritmikai pontosság, 

kottahűség, karakterek megjelenítése, dinamikai árnyaltság, tempó megválasztása és tartása. 

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

iskola határozza meg. 

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 40 fő. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2018. április 9. 
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