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XV. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY 

A verseny időpontja: 2019. március 29-31. 

Rendező: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040081 

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11. 

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

E-mail: info@vikarzeneiskola.hu, helyettesi@vikarzeneiskola.hu 

Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

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

előadóművészi képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A zongora 

tantárgy pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetséggondozás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

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

Az országos döntő formája: egyfordulós. 

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon 

való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. 

A nevezés feltételei: 

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik eddigi tanulmányaik során zongora 

főtárgyból két évfolyam (osztály) követelményét sikeresen teljesítették. 

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni. 

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: 2008. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2008. május 31. között, 

III. korcsoport: 2003. június 1-je és 2006. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1997. június 1-je és 2003. május 31. között született tanulók. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek. (A területi válogató 

anyaga megegyezik az országos döntő anyagával.) 

A verseny követelményei: 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni. 

A műsoridőt be kell tartani! 

A versenyző a kötelező és szabadon választott művek bemutatási sorrendjét szabadon 

meghatározhatja. 

A kötelező és szabadon választott műveinek eredeti jogtiszta kottáit a verseny helyszínén 

(regisztráláskor) a rendező intézmény részére be kell mutatni. 

I. korcsoport: 

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

A Bach mű kiválasztását segítő albumok: 

- J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach  

- J. S. Bach: Kis prelúdiumok  
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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. 

A Bach mű kiválasztását segítő albumok: 

- J. S. Bach: Kis prelúdiumok 

- 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 Bach mű kiválasztását segítő albumok: 

- J. S. Bach: Kis prelúdiumok 

- J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

- J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

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

stíluskorszakokból. 

Műsoridő maximum 13 perc. 

IV. korcsoport:  

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

A Bach mű kiválasztását segítő albumok: 

- 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 15 perc. 

Értékelés az országos döntőn: 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 nevezés az országos döntőre:  

A nevezési lap az intézmény honlapjáról www.vikarzeneiskola.hu letölthető 2019. február 18-

ától, melyet kitöltve a rendező intézmény nevére és címére kell eljuttatni. 

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. február 25. 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2019. február 8-ától 2019. február 16-áig. 

A válogató anyaga: Az országos döntő műsora.  

Követelmény: A területi válogatók anyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 
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Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 

OM azonosító: 027425 

7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium 

OM azonosító: 200423 

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

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye. 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039505 

3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.  Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye. 

Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040081 

4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

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

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039985 

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

Terület: Fejér, Nógrád, Pest megye. 

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040155 

8200 Veszprém, Megyeház tér 5. Honlap:  www.zenede.hu 

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

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

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

Rendező: Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti iskola  

OM azonosító: 039755 

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

Terület: Budapest.  

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. január 15-éig. 

A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező intézmény/szervezet honlapjáról 

letölthető, melyet géppel kitöltve az intézmény nevére és címére kell eljuttatni. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

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

Erről értesítést a nevezést befogadó iskola küld. 

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

előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 

Értékelési szempontok: Stílusismeret, hangzásarányok, zenei megvalósítás, technikai 

felkészültség és előadói készségek. 

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: 2019. február 25. 
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