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XIII. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY 

Max Reger emlékére  

A verseny időpontja: 2019. március 22-23.  

Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium  

OM azonosító: 035301 

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: Az orgona 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. 

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. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13., 2/14. (két éves szakképzés esetén 

1/13.) évfolyam, 

II. korcsoport: 11-12-13. évfolyam, valamint a szakképző 3./15. (két éves szakképzés esetén 

2/14.) évfolyam tanulója. 

A verseny anyaga: Kötelezően választható művek.  

A verseny követelménye: A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti, jogtiszta 

kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.  

I-II. korcsoport:  

Elődöntő:  

Kötelezően választható művek: 

1. Francia barokk orgonazene (szabadon választott tételek egy orgonára írott szvitből). 

2. J. S. Bach: Egy triószonáta gyors tétele vagy egy koráltrió. 

3. Max Reger egy lírai hangvételű műve. 

Játékidő maximum 25 perc.  

Döntő:  

Kötelezően választható művek: 

1. J. S. Bach: egy szabadon választott prelúdium (fantázia, toccata) és fúgája. 

2. Egy 1930 után komponált modern orgonamű. 

3. Max Reger egy szabadon választott orgonaműve. (nagy forma) 

Játékidő maximum 30 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. 
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Értékelési szempontok: technikai, ritmikai felkészültség, intonációs pontosság, és zenei 

kifejezőerő. 

A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést 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 2019. január 7-étől.  

Az országos forduló nevezési határideje: 2019. február 1.  
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