
XXXI. ORSZÁGOS RAJZVERSENY 

A verseny időpontja: 2023. március 30-31. 

Rendező: Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium  

OM azonosító: 035377  

1084 Budapest, Rákóczi tér 4.  

Telefon: 1/313-0030, fax: 1/313-3182 

E-mail: orszagosrajzverseny.jelky@gmail.com 

Honlap: www.jelky.hu  

A verseny célja: A versenyzők életkoruknak megfelelő szakmai képességének, 

felkészültségének, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai 

tehetséggondozó munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A 

fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségfejlesztés tapasztalatcseréje. A 

művészetoktatás népszerűsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása rangos, országos 

szintű rajzverseny keretein belül. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. 

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A verseny-nevezés és a részvétel 

egyik fordulóban sem köthető nevezési-, regisztrációs- vagy részvételi díjhoz! 

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: képző- és iparművészeti szakgimnáziumok, kreatív technikumok 

12.-13. évfolyamos tanulói, 

II. korcsoport: képző- és iparművészeti szakgimnáziumok, kreatív technikumok, 

érettségi utáni, kétéves szakképző évfolyamainak 1/13.-2/14. évfolyamos 

tanulói. 

Nevezés feltétele: 

Egy intézmény korcsoportonként 2-2 fő tanulót indíthat az országos döntőn. 

Versenyfeladatok: 

1. feladat: Geometrikus és organikus formákból összeállított tárgykonstrukció tanulmányrajza 

térben.  

Technika: grafit, kréta- vagy szénrajz, fél íves (A/2) fehér rajzlapon.  

A feladat megoldására adott idő: 3 óra.  

2.feladat: Félalak tanulmányrajza kézábrázolással élő modell után, teljes tónusértékkel.  

Technika: grafit, kréta- vagy szénrajz fél íves (A/2) fehér rajzlapon.  

A feladat megoldására adott idő: 4 óra.  

3. feladat: Akttanulmány teljes tónusértékkel.  

Technika: Szabadon választott rajzi technika (1 szín használatával), fél íves (A/2) fehér 

rajzlapon. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra, (2x2,5 óra) 

A rajzeszközökről a versenyzők maguk gondoskodnak.  
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Rajztáblát és a fél íves (A/2) rajzlapokat a rendező iskola biztosítja.  

Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, 

egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. Az 1. feladatra maximum 15 pont, a 2.1. 

feladatra maximum 20 pont, 2.2. feladatra maximum 25 pont adható. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege (3x60) 180 pont. 

Értékelési szempontok: arányok helyes és pontos megfigyelése, komponálás, vonalkezelés és 

tónusok, perspektivikus ábrázolás, figura és portré karakteres ábrázolása, anatómiai helyessége 

A verseny díjai: a versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültségének és egyéni 

kifejezőkészségének elismeréseként, korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és 

különdíjakat adhat ki. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az 

országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező. A 

géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve (PDF 

formában) elektronikusan az orszagosrajzverseny.jelky@gmail.com, a rendező iskola verseny 

e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további tájékoztató a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartanai! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. február 20.  
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