
1 

II. A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi 

versenyek 

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek 

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok 

versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási 

követelmények alapján történik.  

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató 

szakgimnáziumokba járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a 

versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.  

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek 

versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő 

feladatokat.  

A Belügyminisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott művészeti versenyek 

részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi 

versenykiírások tartalmazzák. 

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú 

művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.  

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti 

szakképzést folytató szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény 

hallgatója.  

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem 

valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.  

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.  

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny 

helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia. 
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VIII. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY 

A verseny időpontja: 2022. november 11-12. 

Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040046  

2013 Pomáz, Templom tér 3. 

Telefon: 26/525-330 

E-mail: twmi.pomaz@gmail.com   

Honlap: www.twmi.hu 

A verseny célja: A klasszikus szaxofon tantárgy, valamint a szaxofon melléktantárgy 

pedagógiai eredményeinek, az oktatás színvonalának, a kiemelkedő teljesítményeknek a 

bemutatása, tehetségkutatás. A klasszikus műfaj népszerűsítése.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. A döntő kétfordulós, a versenyző mindkét fordulóban 

szerepel. 

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 „Mini” és az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább egy évfolyam 

(előképző vagy első osztály) követelményét teljesítették. A bizonyítvány másolatát kérjük a 

nevezési laphoz mellékelni. A versenyen való részvételnek nem feltétele a többéves szaxofon 

előtanulmány. A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki jelenleg, vagy korábban 

középfokú vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat, folytatott.  

Korcsoportok: 

„Mini” korcsoport:2012. június 1-jén, illetve után, 

I. korcsoport: 2009. június 1-je, 2012. május 31. között, 

II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2009. május 31. között, 

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

IV. korcsoport: 2000. november 10. és 2003. május 31 között született tanulók. 

A verseny anyaga: Első fordulóban: a kötelező előadási darab, és egy zongorakíséretes 

szabadon választott darab vagy egy szóló darab; második fordulóban: egy zongorakíséretes 

szabadon választott darab. 

A verseny követelményei: 

A szabadon választott mű stílusa térjen el a kötelező mű stílusától! 

A műsoridő betartása kötelező. 

Minden korcsoportban, minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A „Mini” korcsoportban a versenybizottság engedélyezi az Alpha szaxofon használatát, az 

összes többi korcsoport esetében nem él ez a lehetőség. 

A versenyen a szaxofon család bármely tagjával részt lehet venni (szoprán, alt, tenor, bariton), 

a kötelező művek mindig fogásazonosan értendők. 

mailto:twmi.pomaz@gmail.com
http://www.twmi.hu/
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A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) 

be kell mutatni.  

„Mini” korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező előadási darab: Játék (Cickom, cickom…) – Bartók Béla: Gyermekeknek – I. kötet: 

5. (Götz Nándor átirata) (Kiadatlan – A szerző engedélyével az Oktatási Hivatal honlapjáról 

letölthető) 

Szabadon választott mű. 

Második forduló: 

Szabadon választott mű. 

A szabadon választott művek műsor ideje maximum 5 perc. 

I. korcsoport 

Első forduló: 

Kötelező előadási darab: Délszlávos – Bartók Béla: Mikrokozmosz – II. kötet: 40. (Götz 

Nándor átirata) (Kiadatlan – A szerző engedélyével az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető) 

Szabadon választott mű. 

Második forduló: 

Szabadon választott mű. 

A szabadon választott művek műsor ideje maximum 5 perc. 

II. korcsoport 

Első forduló: 

Kötelező előadási darab: Magyar tánc – Bartók Béla: Mikrokozmosz – III. kötet: 68. (Götz 

Nándor átirata) (Kiadatlan – A szerző engedélyével az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető) 

Szabadon választott mű. 

Második forduló: 

Szabadon választott mű. 

A szabadon választott művek műsor ideje maximum 6 perc. 

III. korcsoport 

Első forduló: 

Kötelező előadási darab: Bolgár ritmus – Bartók Béla: Mikrokozmosz – IV. kötet: 113. (Götz 

Nándor átirata) (Kiadatlan – A szerző engedélyével az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető) 

Szabadon választott mű. 

Második forduló: 

Szabadon választott mű. 

A szabadon választott művek műsor ideje maximum 7 perc. 

IV. korcsoport 
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Első forduló: 

Kötelező előadási darab: Bolyongás – Bartók Béla: Mikrokozmosz – III. kötet: 81. (Götz 

Nándor átirata) (Kiadatlan – A szerző engedélyével az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető) 

Szabadon választott mű. 

Második forduló: 

Szabadon választott mű. 

A szabadon választott művek műsor ideje maximum 8 perc. 

Értékelés: 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 fordulónként (első forduló, második forduló) a versenyzők műsorának 

bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által fordulónként 

adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok: Intonáció, hangszín, ritmus, zenei formálás, technikai tudás, előadói 

egyéniség, felkészültség, stílusismeret. 

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

különdíjakat adhat ki. 

A versenybizottság és a versenyrendező intézmény szeretné elősegíteni a klasszikus szaxofonra 

írt kortárs művek komponálását, bemutatását, ezért a versenyen ősbemutatóként elhangzó 

kortárs mű kiemelkedő előadásáért különdíjat biztosít. 

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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni.  

Az országos forduló várható létszáma összesen 70 fő. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2022. október 07. 
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XVII. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY 

A verseny időpontja: 2022. november 25-27. 

Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040137 

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. 

Telefon: 94/512-890, 894, 895, 896 

E-mail: igazgato@bartokzi.szombathely.hu  

Honlap: www.konczverseny.hu vagy www.bartokzi.hu  

Helyszín: Szombathely, Bartók Terem (Rákóczi Ferenc u. 3.) 

A verseny célja: A hegedű tantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

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

Nevezés feltételei: 

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy 

felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon. 

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

követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be) az adott hangszeren. 

A bizonyítvány másolatát ebben a korcsoportban a nevezési laphoz mellékelni kell. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2012. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2012. május 31. között, 

III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

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

V. korcsoport: 2003. november 28. és 2006. május 31. között született tanulók. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: 

Az országos döntő anyaga minden korcsoportban három részből áll: 

1. Egy kötelezően választható etűd (az V. korcsoportban J. S. Bach mű). 

2. Egy kötelezően választható mű (az V. korcsoportban W. A. Mozart mű). 

3. Egy szabadon választott mű egy tétele (a IV. és V. korcsoportban több tétel is lehet). 

A verseny követelményei: 

Az országos döntőben a területi válogatón elhangzott műsort (I-IV. korcsoportnál egy etűd, az V. 

korcsoportnál egy J. S. Bach mű és minden korcsoportnál ezen felül egy szabadon választott mű) 

kell a kötelezően választható művel kiegészíteni és együtt bemutatni. A területi válogatók 

versenyanyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

A szabadon választott mű stílusában és karakterében eltérő legyen a kötelezően választható műtől. 

A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező! 

mailto:igazgato@bartokzi.szombathely.hu
http://www.bartokzi.hu/
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A versenyműsort a területi válogatón is kotta nélkül kell előadni! 

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

(regisztráláskor) be kell mutatni. 

I. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd: 

Ch. Dancla: Moderato (D-dúr) etűd  

(Dénes-Lányi: Hegedűiskola III-IV. 32. o./44.) (Z.5245) 

vagy 

Ch. Dancla: 2. (F-dúr) etűd 

(Tanulmányok hegedűre op. 68.) ( Z.7918) (détaché játszandó) 

vagy 

Rényi A.: Andante con moto (G-dúr) etűd 

(Sándor: Hegedűiskola IV.B 33. o./56. (Z.8068); 

Dénes-Lányi: Hegedűiskola III-IV. 91. o./63.) (Z.5245) 

Egy kötelezően választható mű: 

W. A. Mozart: Dal 

(Dénes- Mező: Kis előadási darabok - Lenkei Gabriella: Hegedűmuzsika kezdők számára 10.) 

(Z.4303 vagy Z.6311) 

vagy 

J. Stanley: Allegretto grazioso 

(Moffat: Régi Mesterek Művei III.) (Z.2752) 

vagy 

Járdányi P.: Magyar tánc (Vivo)  

(Sándor: Hegedűiskola III. 42. o./68.) (Z.8066) 

Egy szabadon választott mű maximum 6 percben. 

(Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele) 

II. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd: 

Ch. Dancla: 4. (D-dúr) etűd 

(Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) 

vagy 

Ch. Dancla: 7. (G-dúr) etűd 

(Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) 

vagy 

Ch. Dancla: 14. (a-moll) etűd 

(Tanulmányok hegedűre op. 68.) (Z.7918) 

vagy 

J. Dont: 12. (a-moll) etűd 

(Gradus ad Parnassum op. 38) (Z.2215) 

Egy kötelezően választható mű: 

G. Ph. Telemann: Sarabanda, Gavotta  

(Moffat: Régi Mesterek Művei II. 8.) (Z.2751) 

vagy 

W. A. Mozart: Menuett 

(Dobszay: Mozart-Album III. 14.) (Z.5213) 

vagy 



7 

Bartók-Zathureczky: Gyermekeknek sorozatból szabadon választható 3 darab 

(Apró darabok) (Z.213) 

Egy szabadon választott mű maximum 8 percben. 

(Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele)  

III. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd: 

J. Dont: 18. (g-moll) etűd 

(Gradus ad Parnassum op. 38) (Z.2215) 

vagy 

J. Dont: 9. (A-dúr) etűd 

(24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) 

vagy 

F. J. Mazas: 18. (E-dúr) etűd 

(Études brillantes II. op. 36) (Z.2245) 

vagy 

F. J. Mazas: 24. (A-dúr) etűd 

(Études brillantes II. op. 36) (Z.2245) 

Egy kötelezően választható mű: 

A. Corelli: VIII. szonáta (e-moll) III- IV. tétel (Sarabanda, Giga) 

(12 Sonate op. 5. Urtext) (Z. 12265) 

vagy 

G. Ph. Telemann: 5. szonatina (E-dúr) I-II. tétel (Affettuoso, Vivace) 

(ismétlés nélkül játszandó) (Sechs Sonatinen) (EP 9096) 

vagy 

W. A. Mozart: Menuet (d-moll) 

(Dobszay: Mozart-Album III. 18.) (Z. 5213) vagy (Z.20024) 

vagy  

Járdányi P.: Magyar tánc (Z. 3236) 

Egy szabadon választott mű maximum 9 percben. 

(Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele) 

IV. korcsoport: 

Egy kötelezően választható etűd: 

J. Dont: 14. (c-moll) etűd 

(24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) (détaché játszandó) 

vagy 

J. Dont: 15. (F-dúr) etűd 

(24 Előkészítő gyakorlat op. 37) (Z.2604) 

vagy 

R. Kreutzer: 12. (a-moll) etűd 

(Etüden oder Capricen 42 gyakorlat) (Z. 2560) 

Egy kötelezően választható mű: 

J. Haydn: G-dúr hegedűverseny II. tétele (Urtext) (EP9952) 

vagy 

J. Haydn: C-dúr hegedűverseny II. tétele (Urtext) (EP9952) 

vagy 

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny II. tétele K. 211 (Urtext) (EP9952) 
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Egy szabadon választott mű  maximum 10 percben. 

(Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele) 

V. korcsoport: 

Egy kötelezően választható J. S. Bach mű: 

J. S. Bach: Allemande 

(d-moll partita szólóhegedűre BWV 1004) (EP9852) 

vagy 

J. S. Bach: Gigue 

(d-moll partita szólóhegedűre BWV 1004) (EP9852)  

vagy 

J. S. Bach: Gigue 

(E-dúr partita szólóhegedűre BWV 1006) (EP9852)  

Egy kötelezően választható Mozart mű: 

W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny II. tétele K. 216 ( Urtext) (BA4865-90) 

vagy 

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny II. tétele K. 218 ( Urtext) (BA4866-90) 

vagy 

W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny II. tétele K. 219 ( Urtext) 

vagy 

W. A. Mozart: E-dúr Adagio K.261. ( Urtext) (BA5379-90) 

Egy szabadon választott mű maximum 10 percben. 

(Egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele) 

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 pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek 

bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok 

összege, ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, 

technikai biztonság. 

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

adhat ki. 

A nevezés az országos döntőre: 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni.  

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2022. október 25. 
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TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2022. október 3-18. 

A válogatók anyaga minden korcsoportban az országos döntő anyagából két mű, amit a döntőre 

nem lehet megváltoztatni. 

I-III. korcsoport: 

1. Egy kötelezően választható etűd. 

2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy tétele). 

IV. korcsoport: 

1. Egy kötelezően választható etűd. 

2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele). 

V. korcsoport: 

1. Egy kötelezően választható J. S. Bach mű szerepel. 

2. Egy szabadon választott mű (egy előadási darab, vagy egy zenemű egy vagy több tétele). 

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

Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum 

OM azonosító: 027425 

7624 Pécs, Radnics u. 9.  

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye. 

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium 

OM azonosító: 200423 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. 

Honlap: www.szegedikonzi.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád megye. 

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040137 

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. 

Honlap: www.konczverseny.hu 

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

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Honlap: www.debrecenizenede.hu 

Terület: Borsod-Abaúj Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 

Honlap: www.mzmsz.hu  

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

OM azonosító: 039755 

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.konczverseny.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.mzmsz.hu/
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1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b. 

Honlap: www.fischeranniezeneiskola.hu  

Terület: Budapest, Fejér, Nógrád, Pest megye. 

A nevezés módja a területi válogatóra: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási 

Hivatal, illetve a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap 

használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés 

után szkennelve (PDF formában) a területi válogatót rendező iskola honlapján szereplő e-mail 

címre, a budapesti területi válogatóra jelentkezőknek a fovaros@mzmsz.hu e-mail címre kell 

eljuttatni elektronikusan.  

A nevezési határidőt be kell tartani! 

A területi válogatók nevezési határideje: 2022. szeptember 21. 

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

összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola/szervezet küld. 

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 pontot adhatnak 

a versenyzők műsorának bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági 

tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, 

technikai biztonság. 

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal 

határozza meg. 

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő. 

A versenyszervezésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a rendező intézmény 

honlapján. 

mailto:fovaros@mzmsz.hu
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VII. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY 

A verseny időpontja: 2023. március 3-4. 

Rendező: Weiner Leó Katolikus Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola és 

Zeneművészeti Szakgimnázium 

OM azonosító: 035462 

1112 Budapest, Neszmélyi u. 30. 

Telefon/fax: 1/310-3815 

E-mail: info@weinerkat.hu 

Honlap: www.weinerleo.hu 

A verseny helyszíne: Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és 

Zeneművészeti Szakgimnázium - Weiner Terem (1112 Budapest, Menyecske utca 2.) 

A verseny célja: A csembaló fő- és melléktantárgy pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő, amely 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 legalább egy évfolyam (előképző 

vagy első osztály) követelményét teljesítették. A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési 

laphoz mellékelni. A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki jelenleg, vagy korábban 

középfokú vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat, folytatott.  

A verseny kategóriái: 

A) Szóló  

B) Kamarazene  

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2012. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2012. május 31. között, 

III. korcsoport: 2007. június 1-je és 2010. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2007. május 31-én és előtte született tanulók. 

Felső korhatár: 2023. március 4-ig be nem töltött 22. életév. 

A verseny anyaga: Egy kötelezően választható mű és két vagy több szabadon választott mű. 

A verseny követelményei: 

A kötelezően választható műtől stílusban és karakterben térjenek el a szabadon választott 

művek. 

A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett. 

http://www.weinerleo.hu/
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A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló 

időkeretet, a műsoridő betartása kötelező. Az idő túllépés pontlevonással jár. 

A kötelezően választható és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén 

(regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatni.  

I. korcsoport: 

Kötelezően választható mű:  

Egy J. S. Bach mű a „18 kis prelúdium”- ból. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Teljes műsoridő maximum 8 perc. 

II. korcsoport: 

Kötelezően választható mű:  

J. S. Bach: egy Kis prelúdium, vagy egy Kétszólamú invenció, vagy egy szvit tétel. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Teljes műsoridő maximum 10 perc. 

III. korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

J. S. Bach: egy Kétszólamú invenció, vagy egy Háromszólamú invenció, vagy egy szvit tétel. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Teljes műsoridő maximum 12 perc. 

IV. korcsoport: 

Kötelezően választható mű:  

J. S. Bach: két Háromszólamú invenció, vagy egy Prelúdium és fúga a Das Wohltemperierte 

Klavier I. kötetéből, vagy két szvit tétel. 

Két vagy több szabadon választott darab, különböző nemzetek zenéiből. 

Teljes műsoridő maximum 15 perc. 

Minden korcsoportban a J.S. Bach művekhez Urtext kiadású kottát kötelező használni. 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA 

Nevezési feltételek: 

Azok a kamaracsoportok, amelyek az elmúlt három tanévben a köznevelésért felelős miniszter 

által, alapfokú művészeti iskolák tanulói részére meghirdetett versenyeken I-III. helyezést értek 

el, csak akkor nevezhetők, ha a korábbi versenytől eltérő műsorral vagy eltérő felállásban 

neveznek. 

Egy növendék csak egy kamaracsoport tagjaként nevezhető. 

A kamarazene kategóriába jelentkezők életkora: 

 2012. június 1-je előtt született tanulók. 

 Felső korhatár: 2023. március 4-ig be nem töltött 22. életév. 

A verseny anyaga: szabadon választott mű, vagy művek. 

A verseny követelménye: különböző tempójú és karakterű tételek egy vagy több szerzőtől. 
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Teljes műsoridő maximum 12 perc. 

Értékelés: 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 kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A 

versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes 

hangszerkezelés, karakterek megmutatásának képessége, jó ízlés; a kamara előadásban az 

összhang a partnerekkel, tempóválasztás és tempótartás. 

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportban I., II. és III. helyezést 

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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. január 10. 
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IX. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY 

„Járdányi Pál Emlékére” 

A verseny időpontja: 2023. március 24-26.  

Rendező: Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039530 

6600 Szentes, Kiss Bálint utca 11. 

Telefon: 63/400-406 

E-mail: info@lajthaszentes.hu,  

Honlap: www.lajthaszentes.hu 

A verseny helyszíne: Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola (6600 Szentes, Kiss 

Bálint utca 11.) 

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

őrzése, értékeinek bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

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

Nevezés feltételei: 

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

követelményét teljesítették (az előképző is beszámítható). 

A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell. 

Az énekegyüttes (C) kategóriában a korcsoport részére meghatározott életkortól  

 2-3 tagú együttes esetén nem lehet eltérő életkorú tag, 

 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 

 2 tagú együttes esetén nem lehet eltérő életkorú tag,  

 3-5 tagú együttes esetén 1 fő,  

 6-10 tagú együttes esetén 2 fő lehet.  

Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnőtt nem játszhat! 

Kategóriák: 

A) Szólóhangszer 

B) Szólóének  

C) Énekegyüttes  

D) Hangszeres együttes  

E) Hangszeres-énekes együttes  

C, D és E kategóriákban az együttesek létszáma: minimum 2- maximum 10 fő lehet.  

Korcsoportok: 

mailto:info@lajthaszentes.hu
http://www.lajthaszentes.hu/
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Szólóhangszer, szólóének, énekegyüttes kategóriákban: 

I. korcsoport: 2013. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2013. május 31. között, 

III. korcsoport: 2006. június 1-je és 2010. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2001. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók. 

Hangszeres együttes, hangszeres-énekes együttes kategóriákban: 

I. korcsoport: 2010. június 1-je és 2013. május 31. között, 

II. korcsoport: 2006. június 1-je és 2010. május 31. között, 

III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Mindegyik kategóriában autentikus magyar vagy a magyarsággal együtt élő 

népek zenéje autentikus hangszereken. 

Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el! Az országos döntő és a területi 

válogató verseny anyaga azonos. Az országos döntőre csak a területi válogatóra nevezett 

műsorszámokkal lehet nevezni. 

A verseny követelményei: 

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

más hangszer közreműködése nélkül. 

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni! 

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

I-II. korcsoportban egy tájegység zenéje, 

III. korcsoportban 2 tájegység zenéje – 2 különböző dialektusterületről, 

IV. korcsoportban 4 különböző műsorszám összeállítása – legalább 2 dialektusterületről. 

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

II. korcsoportban egy tájegység zenéje, 

III. korcsoportban 2 tájegység zenéje – 2 különböző dialektusterületről, 

IV. korcsoportban 4 különböző műsorszám összeállítása – legalább 2 dialektusterületről. 

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 8 perc. 

A műsoridő az előadott műsorszámok összidejére vonatkozik! 

A meghatározott időkeret túllépése pontlevonással jár! 

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 



16 

 szólóhangszer (A), szólóének (B) kategóriákban: Népzenei hűség, stílusismeret, 

biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, technika, zenei formálás, 

összeállítás. 

 énekegyüttes (C), hangszeres együttes (D), hangszeres-énekes együttes (E) 

kategóriákban: Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, 

zenei formálás, együttjáték. 

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

A nevezés az országos döntőre: 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 a rendező iskola email címére kell elküldeni. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. február 28. 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2023. február 7-19. 

A válogatók anyaga: Az országos döntő verseny anyagával azonos. A területi válogatók 

verseny anyagát nem lehet megváltoztatni az országos döntőre! 

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

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

OM azonosító: 039554 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

Honlap: www.hermannzenesuli.hu 

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

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium 

OM azonosító: 200423 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. 

Honlap: www.szegedikonzi.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád 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. 

Vikár Sándor Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040081 

4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11. 

Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

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

http://www.hermannzenesuli.hu/
http://www.szegedikonzi.hu/
http://www.egerzene.hu/
http://www.vikarzeneiskola.hu/
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Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 203284 

2011 Budakalász Szentendrei u. 9/a. 

Honlap: www.kami.edu.hu 

Terület: Nógrád, Pest megye 

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 037492 

8360 Keszthely Hunyadi u. 3. 

Honlap: www.csaladiskola.hu 

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

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 

Honlap: www.mzmsz.hu 

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

OM azonosító: 039706 

1102 Budapest, Szent László tér 34. 

Honlap: www.kroogyorgyzeneiskola.hu 

Terület: Budapest. 

A nevezés módja a területi válogatóra: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási 

Hivatal, illetve a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap 

használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés 

után szkennelve (PDF formában) a területi válogatót rendező iskola e-mail címére kell 

elküldeni, a budapesti területi válogatóra jelentkezőknek a fovaros@mzmsz.hu e-mail címre 

kell eljuttatni elektronikusan.  

A nevezési határidőt be kell tartani! 

A területi válogatók nevezési határideje: 2023. január 20. 

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

összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola/szervezet küld. 

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 

 szólóhangszer (A), szólóének (B) kategóriákban: Népzenei hűség, stílusismeret, biztonság, 

intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, technika, zenei formálás, összeállítás. 

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

Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, zenei formálás, 

együttjáték. 

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal határozza 

meg. 

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

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján olvasható. 

http://www.kami.edu.hu/
http://www.csaladiskola.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.kroogyorgyzeneiskola.hu/
mailto:fovaros@mzmsz.hu
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XVI. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY  

A verseny időpontja: 2023. március 24-26. 

Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040015 

2600 Vác, Konstantin tér 8. 

Telefon: 27/317-180 

E-mail: bartokami.vac@gmail.com 

Honlap: www.pikethy.net 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi-, 

alkotói-, előadói-képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. Az 

ütőhangszeres tanszak pedagógiai eredményének mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő, amely egyfordulós. 

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

azon való részvétel nem 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 verseny kategóriái: 

A) Kamaracsoport  

B) Együttes  

Egy növendék kategóriánként csak egyszer nevezhető. 

A) KAMARACSOPORT KATEGÓRIA (trió, kvartett, kvintett, szextett) 

Nevezés feltételei: 

Egy iskola korcsoportonként egy csoportot nevezhet. 

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik az adott hangszeren legalább egy 

évfolyam (előképző vagy első osztály) követelményét teljesítették. A bizonyítvány másolatát a 

nevezési laphoz mellékelni kell. 

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy 

felsőfokú zeneművészeti tanulmányokat folytat(ott). 

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2011. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2009. június 1-je és 2011. május 31. között, 

III. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2007. május 31-jén, illetve előtt született tanulók. 

Felső korhatár: 2023. március 26-ig be nem töltött 22. életév. 

A kamaracsoport korcsoportját a legidősebb tagjának születési dátuma határozza meg. 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű(vek). 

mailto:bartokami.vac@gmail.com
http://www.pikethy.net/
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A verseny követelményei: 

Több szabadon választott mű esetén a művek különböző karakterűek legyenek. 

A szabadon választott mű, művek bemutatásához a tagok létszáma kiegészíthető 6 fő-ig. 

A kamaracsoportoknak egy blokkban kell a műsorukat bemutatni. 

A műsoridőt kötelező betartani. 

A verseny helyszínén a versenyműsor jogtiszta kottáit be kell mutatni. 

I. korcsoport: 

Kötelező mű: Zempléni László: Rondino (Zempléni L.: A triótól az oktettig EMB Z. 14238) 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 

II. korcsoport: 

Kötelező mű: Zempléni László: Mókus-kvartett I. tétel (EMB Z. 14562) 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 

III. korcsoport: 

Kötelező mű: Warren Benson: Allegretto (Three pieces for percussion quartet by Warren 

Benson, G. Schirmer Inc. GS35316) 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 

IV. korcsoport: 

Kötelező mű: Giovanni Sollima: Millenium Bug I. tétel (CMS di Piero Ostali-Milano, 1999 

SONZ6180) 

Szabadon választott mű(vek) tiszta műsorideje maximum 5 perc. 

A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre: 

timpani, csőharangsor, marimba, xilofon, dobfelszerelés, harangjáték, gong, zenekari nagydob, 

vibrafon, amadinda, tom-tom sor, apró hangszerek 

B) ÜTŐEGYÜTTES KATEGÓRIA 

Balázs Oszkár emlékére 

Nevezés feltételei: 

Az együttes tagjainak felső korhatára 2023. március 26-ig be nem töltött 22. életév.  

Létszám: minimum 6 fő, maximum 12 fő. (Balázs Oszkár műveinél nem kell figyelembe venni 

a minimum létszámhatárt.) 

Egy intézmény maximum 2 ütőegyüttessel nevezhet. 

A verseny követelményei: 

Az ütőegyüttesek összeállításában a klasszikus kamarazene jellemzőit kell figyelembe venni. 

Az előadott művek különböző karakterűek legyenek. 

A verseny helyszínén a versenyműsor jogtiszta kottáit be kell mutatni. 

A verseny anyaga: Szabadon választott mű(vek) 

A szabadon választott műsornak kötelezően tartalmaznia kell egy Balázs Oszkár művet. 

A műsoridő: 

A tiszta műsoridő maximum 15 perc. 

A műsoridő nem léphető túl. 
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A rendező iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre: 

timpani, csőharangsor, marimba, xilofon, dobfelszerelés, harangjáték, gong, zenekari nagydob, 

vibrafon, amadinda, tom-tom sor, apró hangszerek 

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

kamaracsoportok műsorát. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 

pontot adhatnak a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők végső 

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

Értékelési szempontok: Technikai biztonság, hangszerkezelés, ritmika, tempó, artikuláció, 

formálás, kottahűség, dinamika, hangszín, egyéniség, átütő erő, együttjátszás. 

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

ad ki, a különleges produkciókat különdíjjal jutalmazhatja. 

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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. január 31. 
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X. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK 

SZÁMÁRA  

Oltai Adrienne emlékére 

A verseny időpontja: 2023. március 31-április 2.  

Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040006 

2000 Szentendre, Duna korzó 24. 

Telefon: 26/785-162 

E-mail: titkarsag@vujicsics.net 

Honlap: www.vujicsics.net 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák továbbképzős évfolyamain elért 

zenepedagógiai eredmények bemutatása. Tehetséggondozás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő, amely 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: 

A versenyre csak a továbbképző évfolyamokon tanulók nevezhetnek beleértve a kamarazene 

főtárgyas tanulókat is. Kamara kategóriában a csoport minden tagjának továbbképző 

évfolyamosnak vagy kamarazene főtárgyasnak kell lennie. 

Továbbképző évfolyamos tanulók: 7. illetve magasabb hangszeres évfolyamon tanuló 

növendékek - kivéve nagybőgő, brácsa, csembaló -, ezen hangszeresek 5. illetve magasabb 

évfolyamtól nevezhetőek. 

Egy versenyző összesen kétszer nevezhető. 

A rendező iskolával a jelentkezést megelőzően minden esetben egyeztetni kell a műsorszámok 

hangszerigényét.  

A versenyre nem nevezhetnek: 

A zeneművészeti szakgimnáziumok, főiskolák, egyetemek jelenlegi vagy már végzett tanulói, 

hallgatói. Kivételt képeznek azok, akik 1-2 évig zeneművészeti szakgimnáziumban vagy 

szakközépiskolában folytattak tanulmányokat, de azt már abbahagyták és a 2022/23-as 

tanévben az alapfokú művészeti iskolában folytatják zenei tanulmányaikat.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny kategóriái: 

A) Szóló 

B) Kamarazene 

http://www.vujicsics.net/
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A) SZÓLÓ KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között, 

II. korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között, 

III. korcsoport: 2001. június 1-je és 2005. május 31. között született tanulók. 

A verseny anyaga: Legalább két szabadon választott mű különböző stíluskorszakokból. 

A műsoridő: 

Mindegyik korcsoportban a teljes műsoridő maximum 8 perc.  

A verseny követelménye: 

A műveket kotta nélkül kell előadni. 

A műsoridő nem léphető túl. 

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskolának kell biztosítania. 

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell! 

B) KAMARA KATEGÓRIA 

Nevezési feltételek: 

1. A 2001. június 1-je és 2009. május 31. között született tanulók nevezhetők. 

2. A kamaracsoport tagja csak tanuló lehet, tanár nem. 

3. A kamaracsoport 2-8 főből állhat. 

Versenymű, vagy versenymű jellegű darab, ahol a zenekari átiratot billentyűs hangszer játssza, 

a kamara kategóriában nem nevezhető.  

A verseny anyaga: Legalább két szabadon választott mű különböző stíluskorszakokból. Régi 

zenét játszó kamaracsoportok esetén a reneszánsz és a barokk zenén belül lehetőleg eltérő 

karakterű művek nevezhetők. 

A verseny követelményei: 

A versenyműsor bemutatásához kotta használható. 

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell! 

A műsoridő nem léphető túl! 

A műsoridő: 

A teljes műsoridő maximum 8 perc. 

Értékelés az országos 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 műsorára. A versenyzők végső pontszáma 

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

Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, 

zenei formálás, együttjáték. 

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként minden korcsoportban I., II., III. helyezést 

és különdíjakat adhat ki. 



23 

A nevezés az országos döntőre: 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A nevezési határidőt be kell tartani!  

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. március 1. 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2023. január 26 - február 10. 

A válogatók anyaga: az országos döntő teljes műsora.  

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

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

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 

OM azonosító: 027425 

7624 Pécs, Radnics u. 9. 

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy és Tolna megye. 

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium 

OM azonosító: 200423 

6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. 

Honlap: www.szegedikonzi.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Honlap: www.debrecenizenede.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 037167 

8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.  

Honlap/E-mail: zeneiskola@kisfaludy.hu  

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

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 

Honlap: www.mzmsz.hu 

Rendező: Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039990 

2120 Dunakeszi, Bem u. 27. 

Honlap: www.dunakeszi-farkas.hu  

Terület: Budapest, Fejér, Nógrád, Pest megye. 

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.szegedikonzi.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
mailto:zeneiskola@kisfaludy.hu
http://www.mzmsz.hu/
http://www.dunakeszi-farkas.hu/
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A nevezés módja a területi válogatóra: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási 

Hivatal, illetve a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap 

használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés 

után szkennelve (PDF formában) a területi válogatót rendező iskola e-mail címére kell 

elküldeni, a Dunakeszi területi válogatóra jelentkezőknek a fovaros@mzmsz.hu e-mail címre 

kell eljuttatni elektronikusan. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

A területi válogatók nevezési határideje: 2023. január 9. 

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

összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola/szervezet küld. 

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: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, 

zenei formálás, együttjáték. 

Az országos döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási 

Hivatal határozza meg. 

Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 60 fő 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 
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X. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. április 14-16. 

Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola 

OM azonosító: 039879 

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33. 

Telefon: 1/424-5641 mobil: 30/798-9655 

E-mail: titkarsag@nadasdy.dbtk.hu 

Honlap: www.nadasdy.suli.hu 

A verseny célja: a hangszeres együttesek – zenekarok – pedagógiai munkájának, 

eredményeinek bemutatása, tehetséggondozás feladatainak támogatása, az együttesek 

tanárainak és iskoláinak a nyilvánosság biztosítása. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: válogató (felvétel alapján), országos döntő. 

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 verseny kategóriái: 

A) Szimfonikus zenekar 

B) Gyermek vonószenekar 

C) Ifjúsági vonószenekar 

D) Gyermek fúvószenekar 

E) Ifjúsági fúvószenekar 

F) Egyéb hangszeres együttesek 

Nevezés feltételei: 

1. A versenyre egy, vagy több alapfokú művészeti iskola által közösen működtetett 

együttesek jelentkezhetnek, melynek tagjai tanulói jogviszonyban vannak a nevező 

intézményekkel. 

2. A 

- gyermek vonószenekar (B) tagjai csak 2009. június 1-jén és utána, 

- gyermek fúvószenekar (D) tagjai csak 2008. június 1-jén és utána, 

- szimfonikus zenekar (A), az ifjúsági vonószenekar (C), az ifjúsági fúvószenekar (E) 

és az egyéb hangszeres együttesek (F) tagjai csak 2001. június 1-jén és utána. 

született növendékek lehetnek. 

3.   

- A vonószenekari kategóriákban (B, C) csak a hagyományos összeállítású 

együttesek indulhatnak; hegedű 1, hegedű 2, hegedű 3, brácsa, gordonka, 

(nagybőgő). 

- Az egyéb hangszeres együttesek (F) tetszőleges összeállítású vagy homogén 

hangszeres együttesek lehetnek (a népi együttesek kivételével). A versenyben csak 

hangszeresek szerepelhetnek. 

http://www.nadasdy.suli.hu/
http://www.nadasdy.suli.hu/
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4. Az együttesek létszáma az A-E kategóriákban 16 főnél, az F kategóriában 9 főnél 

kevesebb nem lehet. A kisegítők létszáma nem lehet több az együttes létszámának  

10%-ánál. A kisegítő a nevező iskola (iskolák) volt növendéke is lehet.  

A kisegítők kora 

- a gyermek vonószenekar (B), a gyermek fúvószenekar (D) esetén 2005. június 1-jén 

és utána születettek lehetnek, 

- A szimfonikus zenekar (A), az ifjúsági vonószenekar (C), az ifjúsági fúvószenekar 

(E) és az egyéb hangszeres együttesek (F) esetén azonos a kategóriában 

meghatározottal (2001. június 1-jén és utána születettek). 

Nem vehet részt a versenyben tanár, vagy olyan zenekari tag aki, a zeneművészeti felsőoktatásban 

jogviszonnyal rendelkező hallgató, illetve korábban a zenei felsőoktatásban tanult. 

VÁLOGATÓ 

A válogató digitális formában kerül megrendezésre! 

A válogató verseny anyaga: A döntő kötelező műve 

A válogató követelménye: A válogatók anyagát, a kötelező anyagot és az azt előadó személyeket 

a döntőre nem lehet megváltoztatni. (Személyi változáshoz nagyon indokolt esetben (pl. 

betegség) kérhető engedély az Oktatási Hivataltól)  

A zenekarok produkcióját videóra kell rögzíteni! 

A felvétel formai követelményei: 

 A fájl 

 formátuma mp4, 

 maximális mérete 500 MB, 

 elnevezése: jelige_kategória (Pl.: „tucsok_Bkat.mp4”). 

 Egy zenekar bemutatkozását, a műsorát egy, vágatlan fájlba kell rögzíteni. 

 Minden csoport a produkciója bemutatása előtt mondja be jeligéjét, kategóriáját és a 

bemutatásra kerülő művet. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el.) 

 A versenyzőknek a verseny anyagát, a kötelező művet egy, vágatlan felvételen belül 

kell előadniuk, a versennyel, színpadi szituációval azonos módon.  

 A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón 

semmilyen intézményre utaló felirat illetve a felkészítő tanár). 

 A versenyzőknek a produkcióikat az alkalomhoz illő öltözetben mutassák be. 

 A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az 

akusztikai körülményekre is. 

A formai követelmény be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A nevezés módja: A nevező intézménynek a versenyanyagot pendrive-n 2023. január 23. postai 

feladási határidőig a rendező intézmény címére tértivevényes küldeményben vagy hivatalosan 

megbízott kézbesítő közreműködésével kell megküldeni. (A határidő betartását a postabélyegző 

vagy a kézbesítőkönyv igazolja.) A csomagnak tartalmaznia kell: 

 pendrive-t, amelyen a videóanyag/anyagok vannak, 

 azonos jeligéjű zárt borítékban a zenekar nevezési lapját 

(A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos 

versenyt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! 
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A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve 

(PDF formában) elektronikusan is meg kell küldeni a rendező iskola e-mail címére.) 

 a versenyzők eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát, (letölthető az Oktatási Hivatal 

honlapjáról) 

 az adathordozó mellett egy „leltárt”, amely tartalmazza, 

 a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe), 

 az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, 

zenekar jeligéje, kategóriája, bemutatott mű címe, időtartama). 

A beküldött adathordozók a verseny dokumentációjának részeként a versenyszervezőknél maradnak. 

A versenyanyag postára adásának határideje: 2023. január 23.  

A határidőt be kell tartani! A versenybizottság csak a határidőben feladott felvételeket értékeli.  

Értékelés a válogatókon: 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok 

alapján egymástól függetlenül értékeli az egyes zenekarok teljesítményét. A versenybizottság 

elnöke és tagjai külön-külön, legfeljebb 20-20 pontot adhatnak egy zenekarnak a kötelező mű 

bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, 

ami legfeljebb 60 pont. A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli. 

Értékelési szempontok: Az összhang a partnerekkel, tempóválasztás- és tartás. A zenekari 

kommunikációs lánc differenciált alkalmazása (karnagy-zenekar, zenekari szólamok, zenekari 

rubato játék). A választott zenemű és az előadás közötti koherencia. A választott zenemű 

szólamon belüli és szólamok közötti harmonikus együttjátékának megvalósulása. 

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal 

határozza meg.  

Az országos versenyen résztvevő zenekarok várható létszáma: 40 együttes. 

A rendező iskola az eredményről, a döntőbe jutott zenekarokról és a döntő programjáról 2023. 

február 26-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

A játszott művek között nem szerepelhetnek versenyművek (1 vagy több szólista zenekari 

kísérettel), de concerto grosso igen. 

A szabadon választott művek a kötelező műtől eltérő stílusúak legyenek! 

A műsoridőt be kell tartani. 

Kötelező művek (kategóriánként csoportosítva): 

A) Szimfonikus zenekar 

Kötelező anyaga: Egy bécsi klasszikus, vagy preklasszikus (barokk) lassú-gyors tételpár. 

B) Gyermek vonószenekar és C) Ifjúsági vonószenekarok  

Kötelező anyaga: Egy barokk lassú-gyors tételpár. 

D) Gyermek fúvószenekar és E) Ifjúsági fúvószenekarok 

Kötelező anyaga: Egy 20. századi szerző lassú-gyors tételpárja, vagy egy lassú és egy gyors 

darabja. Szólamok helyettesítése megengedett. 
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F) Egyéb hangszeres együttesek  

Kötelező anyaga: Egy lassú-gyors tételpár, vagy egy lassú és egy gyors darab. 

A zenekarok maximális műsorideje az első beintéstől az utolsó leintésig értendő. 

A) Szimfonikus zenekar 25 perc 

B) Gyermek vonószenekar 15 perc 

C) Ifjúsági vonószenekar 20 perc 

D) Gyermek fúvószenekar 15 perc 

E) Ifjúsági fúvószenekar  20 perc 

F) Egyéb hangszeres együttesek 15 perc 

A műsoridő nem léphető túl! 

A szabadon választott műveknél az eltérő hangszerelésekből esetlegesen adódó személyi 

változásokat meg kell jelölni a döntő nevezési lapján.  

Értékelés: 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 zenekaroknak a kötelező és a szabadon választott művek bemutatására. A 

versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Az összhang a partnerekkel, tempóválasztás- és tartás. A zenekari 

kommunikációs lánc differenciált alkalmazása (karnagy-zenekar, zenekari szólamok, zenekari 

rubato játék). A választott zenemű és az előadás közötti koherencia. A választott zenemű 

szólamon belüli és szólamok közötti harmonikus együttjátékának megvalósulása. 

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

ki. A kategóriánkénti első helyezést nyert együttesek Gála koncertet adnak.  

Az első helyezettek legkiválóbbja kaphatja a verseny Nagydíját. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további tájékoztató a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 
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XI. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. április 21-23. 

Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039951 

2661 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

Telefon: 35/500-074; 35/301-428 

E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.edu.hu  

Honlap: www.rozsavolgyi-bgyarmat.edu.hu 

A verseny célja: A fuvola-duó kamarazenélés és a kíséret nélküli fuvola-együttesek (trió, 

kvartett, kvintett, nagyobb együttes) népszerűsítése, régebbi és az alkalomra íródott zeneművek 

bemutatásával. Pódium és szakmai megmérettetés biztosítása az alapfokú zeneoktatásban 

résztvevő tanulók számára. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő, amely 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.  

Nevezés feltételei: 

Azok a tanulók a nevezhetők, akik 2022 szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolában 

legalább a hangszeres képzés 2. évfolyamára beiratkoztak. 

A nevezés felső korhatára 2023. április 23-ig be nem töltött 22. életév. 

Egy intézmény kategóriától és korcsoportoktól függetlenül 5 nevezést adhat be.  

Egy tanuló legfeljebb háromszor nevezhető. 

A verseny kategóriái: 

A) DUÓ 

B) EGYÜTTES 

A verseny követelményei: A műsoridőt be kell tartani! 

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell! 

A) DUÓ KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2011. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2009. június 1-je és 2011. május 31-e között, 

III. korcsoport: 2009. május 31-e előtt született tanulók. 

IV. korcsoport: „Vegyes duó” eltérő korcsoportú, életkorú tanulókból álló duó. 

V. korcsoport: diák-tanár összeállítás. 

A verseny anyaga: kötelező és szabadon választott mű. 

Kötelező mű: egy 20. vagy 21. századi mű. 

Szabadon választott mű: egy a kötelezőtől eltérő stílusú mű. 

mailto:titkarsag@rozsavolgyi-bgyarmat.edu.hu
http://www.rozsavolgyi-bgyarmat.edu.hu/
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A műsoridő:  

I. korcsoport: maximum 5 perc. 

II. korcsoport: maximum 6 perc. 

III. korcsoport: maximum 8 perc. 

IV. korcsoport: maximum 6 perc. 

V. korcsoport: maximum 8 perc. 

B) EGYÜTTES KATEGÓRIA (Trió, kvartett, kvintett, együttes) 

Nevezés feltételei: 

Kíséret nélküli fuvola együttesek nevezhetnek, amelyekben a fuvolacsalád valamennyi 

hangszere (pikoló, alt, tenor, basszus) szerepelhet. 

A nagyobb együtteseknél basszus hangszer pl. cselló, fagott, klarinét közreműködhet. 

Együttes létszáma maximum 20 fő. 

A fuvola együttes tagja tanár nem lehet. 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott mű. 

Kötelező mű: egy 20. vagy 21. századi mű. 

Szabadon választott mű: egy a kötelezőtől eltérő stílusú mű. 

Maximális műsoridő 8 perc. 

Értékelés: 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: A zenemű értelmezése, stílusos előadása, megformálása. Együttjáték, 

egységes, kiegyenlített hangzás, dinamikai gazdagság, hangszépség, intonáció, tempó, ritmus, 

artikuláció. Hibák: időtúllépés, hangtévesztések. 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat 

ki. A 21. századi magyar szerzők műveinek kiemelkedő tolmácsolásáért különdíjak adhatók. 

A verseny helyezett és díjazott versenyzői elismerő oklevelet, a felkészítő tanárok és a nevező 

iskolák emléklapot kapnak. A legeredményesebb tanárok elismerésben részesülnek. A 

versenybizottság nagydíjat is adományozhat a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó 

műsorszám versenyzőinek. 

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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni.  

A versenyen részt vevő duók és együttesek várható száma összesen: 70. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023.március 17. 
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VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamara) 

A verseny időpontja: 2023. április 28.  

Rendező: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti iskola 

OM azonosító: 100921  

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 30. 

Telefon/fax: 42/506-520; 30/545-4632  

E-mail: vlami@vlami.hu 

Honlap: www.vlami.hu 

A verseny helyszíne: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.) 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakain folyó nevelő-oktató munka 

színvonalának, tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minősítése. 

Szakmai-módszertani tapasztalatok gyűjtése.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: válogató-beküldött felvétel alapján, országos döntő. 

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.  

Nevezés feltételei:  

A kamaracsoport minimum létszáma 6 fő, maximális létszáma 10 fő lehet. 

A versenyen alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakos diákjai vehetnek részt. A 

korcsoportnak megfelelően részt vehetnek a versenyen továbbá azon tanulók is, akik az 

alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban állnak és párhuzamosan művészeti 

szakgimnáziumban is képzésben részesülnek a következők szerint: 

 6-7-fős csoport esetén: 1 fő 

 8-9-10 fős csoport esetén: 2 fő 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2010. június 1-je és 2012. május 31. között, 

II. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

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

IV. korcsoport: 2003. június 1-je és 2006. május 31. között született tanulók. 

VÁLOGATÓ 

A válogató digitális formában kerül megrendezésre! 

A kötelező és szabadon választott táncokról jó minőségű, világos, próbatermi felvételt kell 

készíteni. 

A válogató verseny anyaga: Az országos döntő műsora. A döntő kötelező és szabadon választott 

táncai. 

A válogató követelménye: A válogatók anyagát a döntőre nem lehet megváltoztatni. 

A versenyzők produkcióját videóra kell rögzíteni. 

A felvétel formai követelményei: 

mailto:vlami@vlami.hu
http://www.vlami.hu/
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 A fájl: 

 formátuma: mp4, 

 maximális mérete: 200 MB,  

 elnevezése: 

kötelező_jelige_korcsoport (pl.: kotelezo_csizmácska_3kcs.) 

szabadon_jelige_korcsoport (pl. . szabadon_csizmácska_3kcs). 

 Egy csoport bemutatkozását, a kötelező és a szabadon választott műsorát egy-egy, 

vágatlan fájlba kell rögzíteni. 

 Minden csoport a produkciója bemutatása előtt mondja be jeligéjét, korcsoportját és a 

bemutatásra kerülő táncot. (Az iskola és a felkészítő tanár neve nem hangozhat el) 

 A versenyzőknek a verseny anyagát, a kötelező és a szabadon választott táncokat 

egy-egy, vágatlan felvételen belül kell előadniuk, a versennyel, színpadi 

szituációval azonos módon. 

 A felvételen ne lehessen beazonosítani a nevező intézményt (ne szerepeljen a videón 

semmilyen intézményre utaló felirat illetve a felkészítő tanár). 

 A versenyzőknek a produkcióikat viseletben kell bemutatni. 

 A videofelvétel készítése során ügyelni kell a megfelelő megvilágításra és az 

akusztikai körülményekre is. 

A formai követelmény be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A versenyanyagot pendrive-n 2023. február 15. postai feladási határidőig a rendező intézmény 

címére tértivevényes küldeményben vagy hivatalosan megbízott kézbesítő közreműködésével 

kell megküldeni. (A határidő betartását a postabélyegző vagy a kézbesítőkönyv igazolja.) A 

csomagnak tartalmaznia kell: 

 pendrive-t, amelyen a videóanyagok vannak, 

 azonos jeligéjű zárt borítékban a kamaracsoport nevezési lapját, 

(A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos 

versenyt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! A 

géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve 

(PDF formában) elektronikusan is meg kell küldeni a rendező iskola e-mail címére) 

 a versenyzők eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát (letölthető az Oktatási Hivatal 

honlapjáról), 

 az adathordozó mellett egy „leltárt”, amely tartalmazza, 

 a nevező iskolát azonosító adatokat (OM azonosító, iskola neve, címe), 

 az adathordozón szereplő produkciók azonosítására alkalmas felsorolást (fájl neve, 

csoport neve, bemutatott mű címe, időtartama). 

A beküldött adathordozók a verseny dokumentációjának részeként a versenyszervezőknél 

maradnak. 

A versenyanyagok postára adásának határideje: 2023. február 15.  

A határidőt be kell tartani! A versenybizottság csak a határidőben feladott felvételeket értékeli.  

Értékelés a válogatókon: 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok 

alapján egymástól függetlenül értékeli az egyes kamaracsoportok teljesítményét. A 

versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön, legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és 
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szabadon választott táncok bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság 

által adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont. 

A felvétel technikai minőségét a Versenybizottság nem értékeli. 

Értékelési szempontok:  

 tánctudás, technikai felkészültség; 

 táncfolklorisztikai hitelesség; 

 ének - zene - tánc harmonikus egysége; 

 színpadi megjelenés, 

 művészi hatás, koreográfiai megformálás (a szabadon választott táncok esetében). 

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal 

határozza meg. 

A rendező iskola az eredményről, a döntőbe jutott kamacsoportokról és a döntő programjáról 

2023. március 15-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

DÖNTŐ 

A verseny anyaga: kötelező és szabadon választott táncok.  

A verseny követelményei:  

A kötelező és szabadon választott táncok táncdialektusban térjenek el egymástól! A válogató 

felvételén bemutatott kötelező és szabadon választott táncokon, a döntőben változtatni nem 

lehet!  

A kötelező és szabadon választott táncok közül az egyik táncnak a Kárpát-medencei magyarság 

táncának kell lennie. (A magyarsággal együtt élő nemzetiségek lassan asszimilálódó 

tánchagyományai nem tekinthetők magyar táncoknak.) A másik tánc a Kárpát-medencei 

magyarság táncain túl, hazai nemzetiségi táncanyag, illetve a Kárpát-medence más népeinek 

tánca is lehet!  

A táncok kíséretéhez az országos döntőt rendező iskola központi zenekart biztosít. A szabadon 

választott táncok zenei kíséretként hangfelvétel is használható. 

Kötelező táncok: a tantervi követelményeknek megfelelően egy tájegység anyagából minimum 

két tánctípust tartalmazó, a tájegységre jellemző viseletben bemutatott improvizáció. Az 

improvizációk a színpadi körülmények ellenére is tükrözzék a paraszti tánchagyományban 

kialakult improvizációs táncolási forma jellegzetességeit: pl. táncra kérés, rendre táncolás, a 

tánc megköszönése, nótázás, táncszók hallatása a tánc közben. A tánceszközökön túl az 

improvizációk során nem alkalmazhatnak színpadi díszletet, továbbá egyéb színpadi 

dramatikus formákat (pl. mese, vers feldolgozás, történet mesélés, tabló). 

I. korcsoport: 

A Dunai vagy a Tiszai táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó improvizáció.  

Választható tánctípusok: eszközös pásztortánc, ugrós, csárdás, verbunk, karikázó. 

Időkeret: 5 perc (+/- 30”)  
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II. korcsoport:  

A Dunai vagy a Tiszai táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó improvizáció.  

Választható tánctípusok: eszközös pásztortánc, ugrós, csárdás, verbunk, karikázó. 

Időkeret: 5 perc (+/- 30”) 

III. korcsoport:  

A Tiszai vagy az Erdélyi táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó improvizáció.  

Választható tánctípusok: botoló, oláhos, csárdás, verbunk, régi páros tánc, legényes, karikázó.  

Időkeret: 6 perc (+/- 30”) 

IV. korcsoport:  

A Tiszai vagy az Erdélyi táncdialektus tájegységeinek valamely táncrendjéből legalább két 

tánctípust tartalmazó improvizáció.  

Választható tánctípusok: botoló, oláhos, csárdás, verbunk, régi páros tánc, legényes, karikázó. 

Időkeret: 6 perc (+/- 30”)  

Szabadon választott táncok: 

A Kárpát-medence tánchagyományából táplálkozó, az adott korosztály életkori sajátosságait 

figyelembe vevő kamaratánc koreográfia.  

A koreográfia időtartama minimum 5 perc, maximum 7 perc. 

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

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

legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyző kamaracsoportok kötelező és szabadon választott 

táncainak bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok 

összege, ami legfeljebb 120 pont.  

Értékelési szempontok:  

 tánctudás, technikai felkészültség; 

 táncfolklorisztikai hitelesség; 

 ének - zene - tánc harmonikus egysége; 

 színpadi megjelenés; 

 művészi hatás, koreográfiai megformálás (a szabadon választott táncok esetében). 

A verseny díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki.  

A versenyszervezéssel kapcsolatos további tájékoztató a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 



35 

II. ORSZÁGOS VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. május 12-13. 

Rendező: Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium 

OM azonosító szám: 101156 

1123 Budapest, Alkotás u. 45. 

Telefon: 1/ 355-0341 

E-mail: info@budairajziskola.hu 

honlap: www.budairajziskola.hu 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok 

életkori sajátosságait figyelembe vevő, sokszínű alkotófolyamat támogatása, a művészeti 

előképek és különféle tudásterületek megismerésének elősegítése. A tanulók tehetségének, 

vizuális gondolkodásának és kifejezőkészségének megismerése, fejlesztése, a tervező, 

eszközhasználó képességeik, esztétikai igényességük értékelése, kiemelése. A verseny további 

célja, hogy az egyes témák változatos feldolgozása az iskolai alkotófolyamatok során és azt 

követően is minden tanuló számára további, felfedező játékra adjon lehetőséget. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny 

A verseny fordulói: elődöntő, országos döntő. Az elődöntő pályázati, a döntő helyszíni 

gyakorlati verseny. 

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: 2012. június 1-je és 2014. május 31-e között, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2012. május 31. között, 

III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

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

V. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között, 

VI. korcsoport: 2004. május 31-én, illetve előtt született tanulók. 

Nevezés feltételei: 

Egy versenyző csak egy pályaművel nevezhető, az intézmények által nevezhető versenyzők 

száma nem korlátozott. 

ELŐDÖNTŐ 

A nevezést és a pályamű fotódokumentációját digitális formában kell beküldeni! 

A pályamű tartalmi követelményei: 

A pályamű témája: MESÉK – IRODALMI ÉS TÖRTÉNELMI JELENETEK DOBOZAI – 

papírdobozba épített rajzos és/vagy plasztikus megformálású terek, figurák, jelenetek.  

A választott témák a versenyzők korától, érdeklődéstől függően a mesékhez, az irodalomhoz 

vagy a történelem tantárgyhoz kapcsolódnak, azok történeteit, valamely korszakát dolgozzák 

fel egyedi képi és térbeli eszközökkel, esetleg feliratokkal kiegészítve.  

mailto:info@budairajziskola.hu
http://www.budairajziskola.hu/
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A pályamű technikája: a pályamű lehet bármilyen méretű papírdoboz terében kialakított, 

tetszőleges rajz-festéstechnikával, ragasztással vagy más rögzítéssel készült konstrukció.  

A pályamű összességében tükrözze a tanulók életkorának megfelelő érdeklődését, alkotó 

fantáziáját, kreativitását, ismeretfeldolgozó és eszközhasználati felkészültségét.  

A pályamű formai követelményei:  

A nevező iskolának a pályaműről jól látható, ha az értelmezéshez szükséges, a 

részletmegoldásokat is láttató digitális képet, fotódokumentációt kell készíteni. Egy 

pályaműről maximum 3 db fotót lehet beküldeni, melyek közül egy kép a teljes dobozt mutassa 

elölnézetben, a továbbiak az értelmezéshez szükséges vagy kiemelendő részletmegoldásokat 

mutathatják be. 

A fotók formai követelményei: 

 A fájl 

 formátuma jpg, 

 mérete fotónként maximum 2 MB, 

 elnevezése: a nevezési lapon megadott jelige_korcsoport – szükség esetén 

sorszámozva 

(egy fotó küldése esetén pl. ecset_IIkcs.jpg). 

(több fotó küldése esetén pl. ecset1_IIkcs.jpg, ecset2_IIkcs, ecset3_IIkcs) 

(a tanuló neve és iskolájára való utalás nem szerepelhet az jeligében.) 

A formai követelmény be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A nevezés és a pályaművek beküldésének módja: 2023. március 10-ig a rendező intézmény e-

mail címére (info@budairajziskola.hu) meg kell küldeni (csatolt állományként mellékelve vagy 

óriásfájlban): 

 a versenyzők nevezési lapját: 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)  

 a pályamű digitális fotóit, 

 a versenyzők eredetiségi- és hozzájáruló nyilatkozatát, (letölthető az Oktatási 

Hivatal honlapjáról) 

 egy tartalomjegyzéket a beküldött pályamű/vek-ről (korcsoportonként az alkotások jeligéi). 

A tanuló neve és iskolája nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályaművek leírásán, 

képanyagán. 

A pályaművek beküldési határideje: 2023. március 10. 

A határidőt be kell tartani! A versenybizottság csak a beküldési határidőig beküldött 

pályaműveket értékeli.  

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. Az elődöntőből a 

versenybizottság által meghatározott pontszámot elért versenyzők jutnak a döntőbe. 

Értékelés az elődöntőn: a versenybizottság 3 tagja egymásól függetlenül, egyénileg értékeli a 

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot 

adhatnak a beküldött pályamunkára. Az elődöntőn a versenyzők pontszáma a versenybizottsági 

mailto:info@budairajziskola.hu
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tagok által adott pontok összege, legfeljebb 60 pont. Az elődöntőből a versenybizottság által, a 

bírálat során meghatározott minimum pontszámot elért versenyzők jutnak a döntőbe. 

Értékelési szempontok: az alapfokú művészetoktatás alapprogramjában meghatározott 

követelmények szerint a pályamunka színvonala, eredetisége, a pályamunka igényessége.  

A rendező iskola a pályaművek értékelése után, az eredményről, a döntőbe jutott tanulókról és 

a döntő programjáról 2023. március 31-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A döntőben szabadon választott és kötelező feladatokat kell megoldani. 

Szabadon választott feladatok 

I-II. korcsoport: 

A tanulók az elődöntőn általuk választott irodalmi-történelmi témához kapcsolódóan készítenek 

illusztrációt. A kép a feldolgozott téma egy másik megközelítését vagy nézőpontját vagy 

következő jelenetét, pillanatát mutatja be, szabadon választott technikával. A feladatok bármely 

színes technikával vagy grafikai eszközzel készülhetnek (A/4-es vagy A/3-as méretben). 

III-V. korcsoport:  

A tanulók az elődöntőn általuk választott irodalmi-történelmi témához kapcsolódóan készítenek 

illusztrációt vagy 4-6 képből álló képregényt, mely a feldolgozott téma egy másik 

megközelítését mutatja be.  

A feladatok szabadon választott technikával készülhetnek A/3-as méretben. 

A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra. 

A munkához minden papíralapú segédeszköz megengedett – előzetesen gyűjtött képek könyvek 

vagy saját vázlatok – melyek inspirációként vagy az ismeretek pontosítására szolgálhatnak, de 

fontos, hogy a versenyen készült munkák végeredménye eltérjen a felhasznált 

segédanyagoktól.) 

Kötelező feladatok 

A második versenynap kötelező feladatainak közös témája az adott mű kinyitásakor, 

lapozásakor felnyíló új látvány, a hajtás révén megváltozó ábrázolások köre, illetve a különböző 

rétegek egymásra helyezése. 

I. korcsoport:  

Pop-up képeslap készítése a helyszínen megadott témára – állatfigurák megjelenítésével. (A/4 

lap összehajtásával – tetszőleges technikával) 

II. korcsoport:  

Legyező – színes kép készítése a helyszínen bemutatott, tájakat ábrázoló fotók inspirációja 

alapján. Az A/3-as lap hajtogatásával készül el a versenyzők egyedi legyezője. A legyező 

kézben tartott részének rögzítése is a feladathoz tartozik. 

III. korcsoport:  

Pop-up könyvoldal készítése – a helyszínen kiadott, házakat, városokat ábrázoló téma 

feldolgozásával (tetszőleges grafikai technikával – A/3-as fehér karton összehajtásával, 

rajzolva, kivágva, ragasztással).  
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IV. korcsoport:  

Pop-up meghívó készítése a helyszínen megismert programhoz. A feladat illusztratív és 

szöveges elemeket is tartalmaz (tetszőleges monokróm vagy színes technikával). 

V. korcsoport:  

Pop-up csomagolás – színes, feliratos, játékos megoldású termékcsomagolás elkészítése a 

helyszínen megadott funkcióra, a készen kapott szabásminta felhasználásával (szabadon 

választott színes technikával, ragasztással). 

VI. korcsoport:  

Pop-up rekonstrukció készítése – a helyszínen kapott A/3-as méretű fotó kiegészítésével. A 

romos vagy hiányos műemlék fotóra 1-3 rétegű átlátszó fóliafelületen kiegészítő épületrészek, 

egyéb téri elemek és figurák megrajzolása, megfestése (szabadon választott technikával, pl. az 

üvegfestés módszerével vagy fóliára ragasztott rétegekkel) 

A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra. 

A döntő feladatainak elkészítéséhez az alapvető eszközöket és alapanyagokat a rendező 

intézmény biztosítja (rajztábla, rajzlapok, kartonok, ragasztók, vízfesték, tempera, színes 

ceruzák, ecsetek, filctollak, ollók, vágókések, fonalak, zsinórok, újságpapírok, színes papírok, 

pauszpapír), de a tanulók saját alapanyagokkal, eszközökkel is dolgozhatnak.  

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 kötelező és a szabadon választott feladatokra. A versenyzők 

végső pontszáma a versenybizottsági tagok által feladatonként adott pontok összege, ami 

legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok: a versenybizottság a szabadon választott feladatokat a téma ismerete, 

találékony, ötletes feldolgozása, az ábrázolási technikák - korosztálynak megfelelő alkalmazási 

szintje, a munka egyedisége, mívessége alapján értékeli. A kötelező feladatokat, az elkészített 

művek gondolati-, technikai színvonala, esztétikai igényessége, stiláris egysége alapján 

pontozzák. 

A döntő helyezései, díjai: a versenybizottság korcsoportonként I., II., és III. helyezést és 

különdíjakat adhat ki.  

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

Az eredményhirdetés ideje: 2023. május 13. 

Az elődöntőbe beküldött pályaműveket a rendező intézmény archiválja, az összesített digitális 

képanyagot a résztvevő iskolák számára a versenyt követően megküldi.  

A döntőn készült eredeti alkotások az eredményhirdetés után vagy legkésőbb 2023. június 16-

ig, időpont egyeztetéssel elvihető. A rendező intézmény azt tovább nem őrzi, és nem küldi el. 
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XIII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. május 12-14. 

Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola- Alapfokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Telefon: 52/790-538, fax: 52/790-538 

E-mail: simonffy.zeneiskola@gmail.com 

Honlap: www.debrecenizenede.hu 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolai szolfézstanulmányok alapján kiművelt zenei 

írás-olvasási és halláskészség, valamint az élményszerű népdal- és műdaléneklés bemutatása, 

mérése. 

A verseny jellege: elméleti és gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: területi válogatók, országos döntő. 

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 területi válogató: Szolfézsverseny 

Az országos döntő: 

kötelező:  

 Szolfézsverseny 

kötelezően választható: 

 Népdaléneklési verseny 

 Műdaléneklési verseny 

 Improvizációs játék 

Egy versenyző több kategóriában is nevezhető. (Az országos döntőre a szolfézsverseny mellett 

valamennyi versenyzőt nevezni kell a kötelezően választható versenyek egyikébe is.) 

Nevezés feltételei: 

A területi válogatóról továbbjutó versenyzők az országos döntőre való nevezéskor döntenek 

arról, hogy a szolfézsverseny mellett, melyik verseny(ek)ben kívánnak még indulni.  

A versenyzők köre: A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik zeneiskolai, valamint 

alapfokú művészeti iskolák keretei között részesülnek szolfézsoktatásban. 

A zeneművészeti szakképzésben (is) résztvevők, illetve a zeneművészeti szakképzésben 

korábban részt vettek a versenyre nem jelentkezhetnek. 

mailto:simonffy.zeneiskola@gmail.com
http://www.debrecenizenede.hu/
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ORSZÁGOS DÖNTŐ 

SZOLFÉZSVERSENY 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2011. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2011. május 31. között, 

III. korcsoport: 2009. június 1-je és 2010. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között,  

V. korcsoport: 2007. május 31-én, illetve előtt született tanulók. 

Felső korhatár: 2023. május 14-ig be nem töltött 20. életév. 

Írásbeli feladatok 

A verseny követelményei: 

A három írásbeli feladat közül az 1. és 2. feladat a válogatón és a döntőn is szerepel. Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a 3. (technikai) feladat kiírása a válogatón és a döntőn eltérő feladattípusokat 

tartalmaz, vagy el is maradhat.  

1. feladat: 

Egy giusto előadásmódú magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem 

népi énekes – diktálása alapján. A lejegyzés a diktálás magasságában történik. 

A népdal egy versszakkal, a bemutatást követően nyolcszor hangzik el. A versenyzők a feladathoz 

a kulcsot, az előjegyzést, az ütemmutatót és a kezdőhangot értékkel együtt megkapják. 

I. korcsoport: Könnyebb, visszatérő szerkezetű, maximum 11 szótagszámú népdal. 

II. korcsoport: Visszatérő szerkezetű, maximum 11 szótagszámú népdal. 

III. korcsoport: Variált visszatérésű népdal. 

IV. korcsoport: Variált visszatérésű, esetleg váltakozó ütemű népdal. 

V. korcsoport: Visszatérés nélküli népdal, melyben egy-egy hajlítás előfordulhat. 

2. feladat: 

A bécsi klasszicizmus stílusában született zeneműrészlet lejegyzése, amely a bemutatást 

követően nyolcszor hangzik el zongorán. 

A diktált zenei anyag hossza 8-12 ütemig terjedhet. 

I. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó, a klasszikus periódus szerkezeti 

sajátosságainak megfelelő, 2/4-es, vagy 4/4-es lüktetésű periódus felső szólamának 

lejegyzése dúrban. A diktálás két szólamban történik. 

II. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó, a klasszikus periódus szerkezeti 

sajátosságainak megfelelő, 2/4-es, 3/4-es, vagy 4/4-es lüktetésű periódus lejegyzése, 

funkciójelző basszus szólammal.  

III. korcsoport: Kétszólamú zenei egység lejegyzése, funkciójelző basszus szólammal. A 

felső szólamban alterált hangok is előfordulhatnak. 

IV. korcsoport: Kétszólamú, nehezebb ritmusú, nem moduláló zenei egység lejegyzése, 

változatos funkciójelző basszus szólammal. Alterált hangok mindkét szólamban 

előfordulhatnak. 

V. korcsoport: Kétszólamú, esetleg rokon hangnembe moduláló zenei egység lejegyzése, 

mozgó basszus szólammal. 
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3. feladat: 

Technikai feladatok 

I. korcsoport:  

Területi válogató: a) Hangközfelismerés. b) Hangzatfelismerés. 

Döntő:  

a) Öt hangköz – k2-tól n6-ig – felismerése hallás után. 

b) Öt hangzat – dúr, moll, szűkített és bővített alaphármashangzat – felismerése hallás 

után. A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg.  

Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzendő 

a hangzatok jelzése betűvel és számmal. 

II. korcsoport: 

Területi válogató: a) Hangközfelismerés. b) Hangzatfelismerés. 

Döntő: - 

a) Öt hangköz felismerése hallás után k2-tól n7-ig, b4 és sz5 is. A b4 és sz5 oldás nélkül 

hangzik, mindkét írásmódja elfogadható. 

b) Öt hangzat felismerése hallás után: dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és 

megfordításokban, valamint szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben.  

A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg.  

Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzendő 

a hangzatok jelzése betűvel és számmal. 

III. korcsoport: 

Területi válogató: a) Hangzatfelismerés. b) Tonális hangközmenet lejegyzése. 

Döntő: Tonális hangközmenet lejegyzése. 

a) Tíz hangzat felismerése hallás után: dúr, moll, szűkített hármashangzat alaphelyzetben 

és megfordításokban, valamint alaphelyzetű bővített hármashangzat és a domináns 

szeptimhangzat. A hangzatok oldás nélkül szólalnak meg. 

Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzendő 

a hangzatok jelzése betűvel és számmal. 

b) Tonális hangközmenet lejegyzése, amely alterált hangokat is tartalmazhat. (Maximum 

tíz hangköz.) A hangközmenet nem modulál. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az 

előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.  

A feladat a bemutatást követően háromszor, folyamatos diktálással hangzik el. 

Lejegyzendő a kottakép, alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal. 

IV. korcsoport: 

Területi válogató: Tonális hangzatmenet lejegyzése. 

Döntő: a) Tonális hangzatmenet lejegyzés. b) Zenei elemek felismerése és megnevezése. 

a) Könnyebb tonális hangzatmenet lejegyzése. Az első megadott hangzaton kívül 

maximum 10 akkord hangzik el: dúr, moll, szűkített és bővített alaphármashangzatok és 

fordításaik és a domináns szeptim hangzat. A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, az 

előjegyzést és a kezdőakkord kottaképét megkapják. 

A feladat a bemutatást követően négyszer folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik 

el. Lejegyzendő a kottakép, alatta a hangzatok jelzése betűvel és számmal. 
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b) Zenei elemek felismerése és megnevezése kézbe kapott kotta (zongorakivonat) és 

hangfelvétel alapján. A bécsi klasszikus zeneműrészlet megszólalása után a versenyzők 

a kottakép megfelelő helyére írják be a felismert zenei elemeket: hangnem, forma, 

zárlatok, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, hármashangzatfelbontás, kromatika, tempó 

és előadási jelek, hangszerek stb. 

A zenemű 5 perc után ismételten elhangzik, majd újabb 5 perc elteltével kell beadni a 

feladatlapot. 

V.  korcsoport: 

Területi válogató és a döntő feladatai: a) Zenei elemek felismerése. b) Stílusfelismerés. 

a) Zenei elemek felismerése és megnevezése kézbe kapott kotta (zongorakivonat) és 

hangfelvétel alapján. A bécsi klasszikus zeneműrészlet megszólalása után a versenyzők 

a kotta megfelelő helyére írják be a felismert zenei elemeket: hangnem, forma, zárlatok, 

késleltetés, szekvencia, kürtmenet, hármashangzatfelbontás, kromatika, tempó és 

előadási jelek, hangszerek stb. 

A zenemű 5 perc után ismételten elhangzik, majd újabb 5 perc elteltével kell beadni a 

feladatlapot. 

b) Stílusfelismerés hat hangzó - reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus és 20. 

századi – zenei részlet alapján. 

Szóbeli feladatok: 

1. feladat: 

Mind az öt korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal:  

I. korcsoportban 90 másodperc, 

II-III-IV-V. korcsoportban 60 másodperc átnézési idő után. 

Megszólaltatása először szolmizálva vagy alkalmi szótaggal, majd stílusos előadásban 

szöveggel történik. Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik. 

Az I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt az országos döntőben újabb 60 másodperc 

átnézési idő alatt memorizálni kell. Megszólaltatása szolmizálva, alkalmi hangzóval vagy 

szöveggel történik. A népdal memorizált előadásához a versenyzők a nyomtatott szöveget 

kézhez kapják. 

2. feladat: 

Egy bécsi klasszikus nehézségű dallam (Schubertet is beleértve) lapról éneklése 60 másodperc 

átnézési idő után. Megszólaltatása szolmizálva vagy hangnevekkel, majd tetszés szerinti, az 

első megszólaltatástól eltérő szótaggal – az előadási jelek figyelembevételével – kottahű, 

élményszerű előadásban. 

A III., IV. és V. korcsoportban a lapról énekelt dallamot – vagy annak egy részét – az 

országos döntőben újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell. 

A lapról olvasási idő – az átnézési időt követően – feladatonként maximum 2 perc. 

Az I. és II. korcsoportban a versenyzők a színpadi segítőtanártól kezdőhangot kaphatnak! 
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NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY (Csak az országos döntőbe jutott versenyzők számára.) 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2010. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

III. korcsoport 2008. május 31-én, illetve előtt született tanulók. 

Felső korhatár: 2023. május 14-ig be nem töltött 20. életév. 

A verseny követelménye: Egy népdalcsokor és egy népdalfeldolgozás előadása. 

Műsoridő: maximum 6 perc. Elsődleges feladat az átélt, élményszerű előadás. 

MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY (Csak az országos döntőbe jutott versenyzők számára.) 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2010. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

III. korcsoport 2008. június 1. előtt született tanulók. 

Felső korhatár: 2023. május 14-ig be nem töltött 20. életév. 

A verseny követelménye: Egy népdalfeldolgozás és – a versenyző életkorának és hangi 

adottságainak megfelelő – két különböző stíluskorszakból választott műdal előadása 

zongorakísérettel.  

Zongorakísérőt – kérésre – a rendező iskola biztosít. 

IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK (Csak az országos döntőbe jutott versenyzők számára.) 

Csak a döntőben szerepel. 

I. korcsoport: 2011. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2010. június 1-je és 2011. május 31. között, 

III. korcsoport: 2009. június 1-je és 2010. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között,  

V. korcsoport: 2007. május 31-én, illetve előtt született tanulók. 

Felső korhatár: 2023. május 14-ig be nem töltött 20. életév. 

A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyző! 

Az improvizációs játék anyaga: 

I. korcsoport: Az új stílusú magyar népdal szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam 

improvizálása megadott első sor alapján. 

II–V. korcsoport: Nyolc ütemes, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelő 

dallam rögtönzése megadott első két ütem alapján. 

Értékelés az országos döntőn: 

Az egyes részfeladatok maximális pontszáma korcsoportonként különböző. 

Az írásbeli versenyrész feladataira minden versenyző maximum 50 pontot kaphat. A versenyző 

végső pontszáma a versenybizottsági tagok (5 fő) által adott pontok összege: 250 pont. 

A szóbeli versenyrész feladataira minden versenyző maximum 50 pontot kaphat. A versenyző 

végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege: 250 pont.  

Az összesen elérhető maximális pontszám: 500 pont. 
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Értékelési szempontok az országos döntőn: 

Írásbeli: 

 A népdallejegyzés értékelésénél a zeneileg hibátlanul lejegyzett, szövegében pontos 

megoldás értékelhető maximális ponttal. Az értékelés a hibák súlyának arányában, 

pontlevonással történik. 

 A bécsi klasszikus részlet értékelésénél a hibátlan, helyes kottaképpel lejegyzett munka 

díjazható maximális ponttal.  

 A hangközmenet lejegyzésénél a hangközelcsúszás - amely általában 

hangnemtévesztéssel is jár - hiba, de ha utána „relatíve” jó a lejegyzés, a feladat további 

része értékelhető.  Az értékelés a hibák súlyának arányában, pontlevonással történik. 

 A hangköz- és hangzatfelismerésnél minden tévesztett elem 1 pont levonással jár.  

 Ha a hangköz ill. hangzat megnevezése a feladat, csak a hibátlan megnevezés fogadható 

el, fél pont nem adható. 

 A hangzatmenet lejegyzésénél a hangzatelcsúszás - amely általában 

hangnemtévesztéssel is jár -   hiba, de ha utána „relatíve” jó a lejegyzés, a feladat további 

része értékelhető.  Az értékelés a hibák súlyának arányában, pontlevonással történik. 

 A „Stílusfelismerés” elnevezésű feladat értékelésénél minden tévesztett elem 1 pont 

levonással jár. 

 A „Zenei elemek felismerése” elnevezésű feladat értékelésénél a versenyző az 

elemzéshez szempontokat kap, amelyekre válaszolva a zsűri értékeli a válaszok 

mennyiségét, tartalmát. 

 A versenybizottság értékeli a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is.  

Szóbeli: 

 Valamennyi szóbeli feladat esetében fontos értékelési szempont a kottakép pontos, 

muzikális, stílushű énekes megszólaltatása.  

Improvizációs játék  

 Az országos döntő improvizációs feladatát a versenybizottság minden tagja egymástól 

függetlenül maximum 15 ponttal jutalmazhatja. Végső pontszáma ezek összege: 75 pont. 

Népdaléneklési Verseny: 

 A népdaléneklési versenyen a versenybizottság minden tagja egymástól függetlenül a 

versenyzőket maximum 20 ponttal jutalmazhatja. Végső pontszáma ezek összege: 100 pont. 

Műdaléneklési Verseny: 

 A műdaléneklési versenyen a versenybizottság minden tagja egymástól függetlenül a 

versenyzőket maximum 20 ponttal jutalmazhatja. Végső pontszáma ezek összege: 100 pont. 

A verseny díjai: a versenybizottság versenyenként és korcsoportonként I-V. helyezést és 

különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a 

helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyző között. 

A nevezés az országos döntőre: Az országos döntőt rendező iskola honlapján online kell a 

versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A géppel kitöltött 

nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után elektronikusan, szkennelve (PDF 

formában) is el kell küldeni a rendező iskola e-mail címére. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. április 6. 
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TERÜLETI VÁLOGATÓK 

SZOLFÉZSVERSENY 

A területi válogatók ideje: 2023. március 08. szerda 10.00 óra 

A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny. 

A versenyzők központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését 

követően az eredeti diktált anyag megtekinthető a válogató helyszínén. 

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

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 

OM azonosító: 027425 

7624 Pécs, Radnics u. 9. 

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

Terület: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye. 

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 200923 

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. 

Honlap: www.kodaly-iskola.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Pest megye. 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Honlap: www.debrecenizenede.hu 

Terület: Borsod-Abaúj Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 030724 

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 

Honlap: www.gyorikonzi.hu 

Terület: Fejér, 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: Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039438 

1022 Budapest, Marczibányi tér 1. 

Honlap: www.jardanyizeneiskola-bp.hu 

Terület: Budapest. 

A nevezés módja a területi válogatóra: A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási 

Hivatal, illetve a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap 

használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés 

után szkennelve (PDF formában) a területi válogatót rendező iskola e-mail címére kell 

http://www.pecsimuveszeti.hu/
http://www.kodaly-iskola.hu/
http://www.debrecenizenede.hu/
http://www.gyorikonzi.hu/
http://www.mzmsz.hu/
http://www.jardanyizeneiskola-bp.hu/
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elküldeni, a budapesti területi válogatóra jelentkezőknek a fovaros@mzmsz.hu e-mail címre 

kell eljuttatni elektronikusan. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

A területi válogatók nevezési határideje: 2023. február 1. 

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

összevonhatja. Erről értesítést a nevezést befogadó iskola/szervezet küld.  

A területi válogatókon 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok 

alapján pontozza a versenyzők írásbeli és szóbeli teljesítményét.  

Értékelés a területi válogatón: 

Az egyes feladatok maximális pontszáma korcsoportonként különböző. 

Az írásbeli versenyrész feladataira minden versenyző maximum 50 pontot kaphat. A versenyző 

végső pontszáma a versenybizottsági tagok (3fő) által adott pontok összege: 150 pont. 

A szóbeli versenyrész feladataira minden versenyző maximum 50 pontot kaphat. A versenyző 

végső pontszáma a versenybizottsági tagok (3 fő) által adott pontok összege: 150 pont. 

Az összesen elérhető maximális pontszám: 300 pont. 

Értékelési szempontok a területi válogatón: 

Írásbeli: 

 A népdallejegyzés értékelésénél a zeneileg hibátlanul lejegyzett, szövegében pontos 

megoldás értékelhető maximális ponttal. Az értékelés a hibák súlyának arányában, 

pontlevonással történik. 

 A bécsi klasszikus részlet értékelésénél a hibátlan, helyes kottaképpel lejegyzett munka 

díjazható maximális ponttal.  

 A hangközmenet lejegyzésénél a hangközelcsúszás - amely általában 

hangnemtévesztéssel is jár - hiba, de ha utána „relatíve” jó a lejegyzés, a feladat további 

része értékelhető.  Az értékelés a hibák súlyának arányában, pontlevonással történik. 

 A hangköz- és hangzatfelismerésnél minden tévesztett elem 1 pont levonással jár.  

 Ha a hangköz ill. hangzat megnevezése a feladat, csak a hibátlan megnevezés fogadható 

el, fél pont nem adható. 

 A hangzatmenet lejegyzésénél a hangzatelcsúszás - amely általában 

hangnemtévesztéssel is jár -   hiba, de ha utána „relatíve” jó a lejegyzés, a feladat további 

része értékelhető.  Az értékelés a hibák súlyának arányában, pontlevonással történik. 

 A „Stílusfelismerés” elnevezésű feladat értékelésénél minden tévesztett elem 1 pont 

levonással jár. 

 A „Zenei elemek felismerése” elnevezésű feladat értékelésénél a versenyző az 

elemzéshez szempontokat kap, amelyekre válaszolva a zsűri értékeli a válaszok 

mennyiségét, tartalmát. 

 A versenybizottság értékeli a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is.  
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Szóbeli: 

 Valamennyi szóbeli feladat esetében fontos értékelési szempont a kottakép pontos, 

muzikális, stílushű énekes megszólaltatása.  

Az országos döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási 

Hivatal határozza meg.  

Az országos döntőn résztvevő tanulók várható létszáma: 95 fő. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 
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VII. ORSZÁGOS DRÁMAJÁTÉK-SZÍNJÁTÉKVERSENY  

A verseny időpontja: 2023. május 19-20. 

Rendező: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola  

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 30. 

OM azonosító szám:100921 

Telefon: 42/506-520, 30/545-46-32 

E-mail: vlami@vlami.hu  

Honlap: www.vlami.hu  

A verseny célja: a tanulók drámajáték/színjáték ismereteinek, kifejező- és alkotókészségének, 

együttműködési, kommunikációs és improvizációs képességeinek megismerése, bemutatása. A 

tehetségek felkutatása, segítése. A pedagógiai műhelyekben folyó szakmai munka 

eredményességének megismerése, bemutatása. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és 

pedagógusok munkájának elismerése. A szakmai tapasztalatszerzés, és tapasztalatcsere 

lehetőségének biztosítása.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. 

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 verseny kategóriái: 

A) Egyéni verseny 

B) Kiscsoportos verseny 

Nevezés feltételek: 

Az alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló színjáték tanszakos tanulók 

nevezhetők a 3-10. évfolyamig. 

A drámás szakképzésben is résztvevő tanulók egyénileg és csoportban is külön kategóriában 

versenyeznek. Ha a csoportban van drámás szakképzésben résztvevő tanuló is, akkor a csoport 

a drámás szakképzés kategóriában versenyzik. 

A nevezési lapon jelezni kell: 

- ha a tanuló a színjáték tanszak mellett drámás szakképzésben is részt vesz, 

- ha a csoportban van drámás szakképzésben résztvevő tanuló. 

Egy iskola 

- 50 fő színjáték tanszakos tanulói létszámig 2, 

- 50 fő fölött pedig maximum 5, 

- 100 fő színjáték tanszakos tanulói létszám fölött maximum 8, 

- 200 fő színjátékos tanulói létszám fölött maximum 10 

nevezést küldhet az országos döntőbe, korcsoport és kategória megkötés nélkül.  

http://www.vlami.hu/
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A kiscsoportos versenyre 3-4 főből álló csoportokat lehet nevezni.  

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2013. január 1-je és 2014. december 31. között, 

II. korcsoport: 2011. január1-je és 2012. december 31. között, 

III. korcsoport: 2009. január 1-je és 2010. december 31. között, 

IV. korcsoport: 2007. január 1-je és 2008. december 31. között, 

V. korcsoport: 2005. január 1-je és 2006.december 31. között született tanulók. 

Az egyéni és kiscsoportos verseny is komplex verseny.  

A verseny követelményei:  

A verseny a főtárgy dráma és színjáték tantárgy, valamint a választható tárgyak a mozgás és 

tánc, a beszéd és vers, a zene és ének követelményeire épülnek. A választható tantárgyak 

tartalmi elemei a dráma és színjáték tantárgy követelményrendszerében is jelen vannak, ezért a 

főtárgyhoz kapcsolódó szinten és mértékben- a verseny követelményei és anyagai között is 

szerepelnek. 

A) EGYÉNI VERSENY – komplex tantárgyi verseny 

A verseny anyaga:  

- Dráma és színjáték: különböző improvizációs formák, játékmódok. Improvizációk, 

instrukciók mentén.  

- Beszéd és vers: koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.  

- Mozgás és tánc: térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció, 

táncos mozgás lehetőségeinek figyelembevételével.  

- Zene és ének: énekhang, ritmushangszerek használata, hangok, hanghatások, népdalok, 

énekelt versek, megzenésített szövegek lehetőségeinek figyelembevételével.  

Előzetes felkészülés: az országos fordulóba nevezett tanulóknak valamennyi korcsoportban egy 

szabadon választott 15-20 soros vers vagy prózarészlettel, vagy monológgal kell készülniük.  

Az országos döntő feladatai: 

1. A hozott vers vagy prózarészlet, vagy monológ bemutatása. 

2. A helyszínen húzott egyéni improvizációs feladat, a hozott szöveg alkalmazásával. 

3. A helyszínen (az egyéni verseny versenyzői közül) sorsolt 2-3 fős csoportokban, a helyszínen 

húzott improvizációs feladat bemutatása, maximum 3 percben (szöveg, téma, helyszín, időpont, 

tárgyak vagy stílus megadásával). 

Megjegyzés: a versenybizottság a harmadik feladatnál a társas együttműködés keretein belül, 

továbbra is az egyéni teljesítményeket értékeli. 

Értékelés: 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 feladatonként. A versenyzők végső 

pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb (3x60) 180 pont. 

Értékelési szempontok: 

 színpadi együttműködés, feszültségteremtés, karakterábrázolás,  

 színpadi jelenlét, a színjáték intenzitása, atmoszférateremtés, színjátszói kifejezési 

eszközök, 
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 a jelenet szerkezete, dramaturgiája, 

 pontos szövegtudás, 

 szó-és mondathangsúly, hanglejtés 

 zenei eszközök használata 

 mozgáskoordináció, ritmusérzék, 

 instrukciómegértés, követés, 

 az improvizáció ötletessége, kreativitás 

B) KISCSOPORTOS VERSENY – komplex tantárgyi verseny 

A verseny anyaga: 

- Dráma és színjáték: különböző improvizációs formák, játékmódok. Improvizációk, 

instrukciók mentén.  

- Beszéd és vers: koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.  

- Mozgás és tánc: térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció, 

táncos mozgás lehetőségeinek figyelembevételével.  

- Zene és ének: énekhang, ritmushangszerek használata, hangok, hanghatások, népdalok, 

énekelt versek lehetőségeinek figyelembevételével.  

Előzetes felkészülés: az országos fordulóba nevezett csoport feladata valamennyi 

korcsoportban: egy – a beszéd és a mozgás eszközeit felhasználó – minimum 5 maximum 10 

perces színpadi jelenet bemutatása (minimális hang, fény és színpadtechnika felhasználásával).  

Az országos döntő feladatai  

1. A helyszínen húzott improvizációs feladat maximum 3 percben.  

2. Előkészített színpadi produkció bemutatása. 

Értékelés: 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 feladatonként. A versenyzők végső 

pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb (2x60) 120 pont. 

Értékelési szempontok  

 színpadi együttműködés, feszültségteremtés, karakterábrázolás,  

 színpadi jelenlét, a színjáték intenzitása, atmoszférateremtés, színjátszói kifejezési 

eszközök, 

 a jelenet szerkezete, dramaturgiája, 

 pontos szövegtudás, 

 szó-és mondathangsúly, hanglejtés 

 zenei eszközök használata 

 mozgáskoordináció, ritmusérzék, 

 instrukciómegértés, követés, 

 az improvizáció ötletessége, kreativitás 

A verseny díjai: a versenybizottság az egyéni és a csoportos verseny esetében is 

korcsoportonként I.-VI. helyezést és különdíjakat ad ki. A középiskolás korcsoportokban külön 

kategóriában értékeli és díjazza azokat a tanulókat, akik az alapfokú művészeti iskolai képzés 

mellett drámás szakképzésben is részesülnek. 
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A nevezés módja az országos döntőre: 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 elektronikusan a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A nevezési lappal együtt a versenyen bemutatásra kerülő irodalmi szöveget, színpadi 

produkció szövegkönyvét is , szkennelve (PDF formában) el kell küldeni! 

A nevezők létszáma alapján a verseny helyszíne változhat, amelyről minden nevező intézmény 

értesítést kap. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani!  

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. március 15.  
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VII. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY 

A verseny időpontja: 2023. május 20-21. 

Rendező: Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039785 

1153 Budapest, Bocskai utca 70-78. 

Telefon: 1/271-08-42 

E-mail: info@hubayzeneiskola.hu 

Honlap: www.hubayzeneiskola.hu 

A verseny célja: A balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, szakmai 

fórum teremtése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. 

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. 

Nevezés feltételei: 

A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki alapfokú művészeti iskola 1-6. 

valamint továbbképző évfolyamaira jár. A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik 

a Magyar Táncművészeti Főiskola vagy bármely táncművészeti szakgimnázium tanulói. 

Egy iskola maximum 5 nevezést adhat be. 

A nevező iskola döntése, hogy korcsoportonként melyik kategóriába nevezi a versenyzőket.  

Egy tanuló maximum 2 produkcióban nevezhető! 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2011. június 1-jén, illetve után, 

II. korcsoport: 2008. június 1. és 2011. május 31. között, 

III. korcsoport: 2004. június 1. és 2008. május 31. között született tanulók. 

A verseny kategóriái: 

A) Egyéni 

B) Duett 

C) Csoportos (maximum 6 fő) 

A verseny anyaga: Egy kötelező etűd és egy szabadon választott koreográfia. 

1. Egy kötelező etűd: a korcsoport követelmény szintjének megfelelően az előírt tananyag 

felhasználásával.  

Műsoridő maximum 2 perc. 

A kötelező versenyfeladatokat az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2022. 

november 20-ig. Az elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket. 

A kötelező anyagot balett dresszben kell bemutatni. 

mailto:info@hubayzeneiskola.hu
http://www.hubayzeneiskola.hu/
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2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú művészetoktatás 

követelményeiben és tantervi programjában meghatározottak figyelembevételével a klasszikus 

balett és modern tánc tanult elemeit használja fel. 

A szabadon választott koreográfia műsorideje kategóriánként: 

A) Egyéni kategória:  maximum 3 perc. 

B) Duett kategória:  maximum 4 perc. 

C) Csoport kategória:  maximum 5 perc. 

A verseny szabadon választott műsorához használt zenei anyaggal kapcsolatos szerzői jogi 

cselekmények tisztázása a nevező intézmény feladata. 

A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, pen-drive-ra írva, pontos kísérő 

listával, a verseny előtt le kell adni. (Az adathordozót a verseny végén az iskolák visszakapják.) 

A verseny során egyedi, vagy speciális fénytechnika nem vehető igénybe. Minden 

versenyszámot azonos színpadi megvilágításban (munkafény) kell bemutatni. 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 

pontot adhatnak a kötelező etűd és szabadon választott koreográfiára. A versenyzők végső 

pontszáma a versenybizottság által feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 

pont. 

Értékelési szempontok: technikai kivitelezés, muzikalitás, művészi előadásmód, a kiválasztott 

szerepnek megfelelően, meggyőző fellépés, fizikai és érzelmi-gondolati folyamat megjelenése, 

két táncos közötti harmónia létrehozása duett formában 

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában korcsoportonként I., II. és III. 

helyezést 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. március 3. 
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X. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY 

A verseny időpontja: 2023. május 20-21. 

Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040448 

5000-Szolnok, Óvoda u. 5.  

Tel/fax: 56/514-526 

E-mail:ajmschool@t-online.hu, 

Honlap:www.adamjenozenesuli.hu 

A verseny helyszíne: Megyeháza (Díszterem), 5000 Szolnok, Kossuth út 2. 

A verseny célja: a magánének tanszak művészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny fordulói: országos verseny (egyfordulós). 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

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: A versenyre az alapfokú művészetoktatási intézmények magánének 

szakos növendékei nevezhetnek. 

Az iskolai válogatók után egy intézményből maximum 3 növendéket lehet nevezni. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2002. június 1-je  után, 

II. korcsoport: 2002. június 1-jén, illetve előtt született növendékek.  

A felső korhatár: 2023. június 1-ig be nem töltött 27. életév. 

A verseny követelményei: 

A versenyműsort minden korcsoportban kotta nélkül kell előadni! 

A versenyen csak a nevezési lapon megjelölt művek énekelhetők. A nevezést követően a leadott 

műsoron változtatni nem lehet. 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

A versenyzőknek a sorsolás szerinti sorrendben kell versenyeznie. 

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek – a jogtisztaság 

miatt – biztosítania kell! 

A verseny anyaga: kötelezően választható és szabadon választott mű. 

I. korcsoport: 

Kötelezően választható mű: 

Egy magyar népdalfeldolgozás, vagy egy XX. századi magyar dal. 

Szabadon választott dal: 

A dal kötelezően magyar nyelven adható elő. 

Maximális műsoridő 7 perc 

mailto:ajmschool@t-online.hu
http://www.adamjenozenesuli.hu/
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II. korcsoport: 

Kötelezően válaszható mű: 

Egy romantikus, vagy egy klasszikus dal 

Szabadon választott művek: 

Egy, a kötelezőtől eltérő stílusú dal, vagy ária, illetve arietta 

Egy XX. századi dal (nem könnyűzene) 

A művek eredeti, vagy magyar nyelven adhatók elő.  

Maximális műsoridő 11 perc 

Ajánlott gyűjtemények: 

Ádám Jenő: A dal mesterei kötetek  

Kerényi Miklós György: Énekiskola 

Fekete Mária: A magyar dal mesterei (Kortárs ZeneMűhely, KZ. 02.) 

Kodály Zoltán: A magyar népzene 

Bartók Béla: Nyolc magyar népdal 

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 kötelezően és szabadon választott művek 

bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok 

összege, ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: intonáció, hanganyag, hangképzés, stílus, szövegkiejtés, 

„kiállás”/előadói készségek, zenei megvalósítás. 

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

adhat ki. 

A nevezés az országos döntőre: 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni.  

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. március 17. 
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VI. ORSZÁGOS FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. május 26-27.  

Rendező: HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola  

OM azonosító: 063121 

6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.  

Telefon: 06 62 423 880  

E-mail: hammido@hammido.hu 

Honlap: www.hammido.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/muveszetiiskola.hammido 

A verseny helyszíne: SZTE-JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék  

6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok 

fém- és zománcműves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, 

eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny.  

A verseny fordulói: elődöntő, országos döntő. Az elődöntő pályázati, a döntő helyszíni 

gyakorlati verseny. 

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. 

Nevezés feltételei: 

Az elődöntőbe intézményenként maximum 20 tanuló pályaművét lehet beküldeni.  

A nevezések korcsoportonkénti megoszlása kötetlen. 

Egy tanuló csak egy pályaművel nevezhet. 

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2013. június 1-je és 2015. május 31-e között, 

II. korcsoport: 2011. június 1-je és 2013. május 31-e között, 

III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2011. május 31-e között, 

IV. korcsoport: 2005. június 1-je és 2008. május 31-e között, 

V. korcsoport: 2001. június 1-je és 2005. május 31-e között, született tanulók. 

ELŐDÖNTŐ  

A nevezést és a pályamű fotódokumentációját digitális formában kell beküldeni! 

A pályamű tartalmi követelményei:  

A pályamű két részből áll: az egyik lehetőség szerint fémműves, a másik zománcműves 

technikával készüljön. A szabadon választott témájú fém- és zománcműves technikával 

készített alkotások tükrözzék a tanuló korosztályának, a tantervi követelménynek megfelelő 

vizuális ismereteit, plasztikai, technikai felkészültségét és egyéni hangvételét. 



57 

A pályamű formai követelményei: 

A nevező iskolának a pályaműről jól látható, több nézetben készült digitális fotó dokumentációt 

és leírást kell készíteni, pályaművenként maximum 3 fotóval.  

A fotók formai követelményei: 

 A fájl 

 formátuma jpg, 

 mérete fotónként maximum 2 MB, 

 elnevezése: a nevezési lapon megadott jelige_korcsoport – szükség esetén 

sorszámozva 

(egy fotó  esetén pl. zomanc_ IIkcs.jpg)  

(több fotó esetén pl. zomanc1_IIkcs.jpg, zomanc2_IIkcs.jpg, 

zomanc3_IIkcs.jpg) 

(a tanuló neve és iskolájára való utalás nem szerepelhet a jeligében.) 

A formai követelmény be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A pályamű rövid leírása tartalmazza: 

1. a pályaműhöz felhasznált anyagokat, 

2. az elkészítés módját, technikáját, 

3. a témaválasztás vagy koncepció rövid ismertetését. 

A nevezés módja: A nevező iskolának 2023. március 31-ig a rendező intézmény e-mail címére 

meg kell küldeni (csatolt állományként mellékelve):  

 a versenyzők nevezési lapjait: 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)  

 a pályamű/vek digitális fotódokumentációját 

 pályamű/vek rövid leírását  

 a versenyzők eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát (letölthető az Oktatási Hivatal 

honlapjáról) 

 egy tartalomjegyzéket a beküldött pályamű/vek-ről (korcsoportonként az alkotások 

jeligéi), 

A tanuló neve és iskolája nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályaművek leírásán, 

képanyagán. 

A pályaművek beküldési határideje: 2023. március 31. 

A határidőt be kell tartani! A versenybizottság csak a beküldési határidőig beküldött 

pályaműveket értékeli.  

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. Az elődöntőből a 

versenybizottság által meghatározott pontszámot elért versenyzők jutnak a döntőbe. 

Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a 

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot 

adhatnak a beküldött pályaműre. A versenyzők pontszáma az elődöntő során a 

versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.  
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Értékelési szempontok: Az életkornak megfelelő formálási megoldások, ötletesség, arányosság, 

kivitelezési minőség. A művészeti képzésben megismert kifejezőeszközök megfelelő technikai 

alkalmazása, az egyéni kifejezőerő megtartásával. Korcsoportok szerint, az anyaghasználat és 

a téma összhangja, a kreativitás, a kompozíció, az arányosság, a plasztikai megjelenés.  

A rendező iskola a pályaművek értékelése után, az eredményről, a döntőbe jutott tanulókról és 

a döntő programjáról 2023. április 27-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

Versenyfeladatok: 

1. Szabadon választott feladat: az alábbi tárgykörök valamelyikére szabadon választott 

technikával tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból. A választott tárgykör térjen el 

a beküldött pályamunka témájától vagy technikájától. 

Választható témakörök, tárgykörök: 

1. Gyermekszobában alkalmazott falikép, dekorációs elem. 

2. Szabad térben vagy épületen alkalmazott funkcionális tárgy (pl. házszámtábla, cégér, 

kopogtató, információs tábla). 

3. A pályázó által kiválasztott használati tárgy díszítése, szabadon választott zománc 

technikával (doboztető, fa tolltartó, tükörkeret, falióra stb.). 

4. A pályázó által választott célcsoport számára tervezett és kivitelezett ékszer, kollekció. 

5. Öltözék-kiegészítő (pl. övlemez, táskadísz, hajcsat, díszgomb kitűző). 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

2. Kötelező feladat: belső térbe (pl. közösségi térbe, saját szobába) tervezett fém- és 

zománcműves alkotások (kép vagy tárgy) készítése. A fém- és zománcműves alkotások 

inspirációs forrása minden korcsoportban a természet vagy a képzelet világa. Fontos 

szempont, hogy a kialakított témafeldolgozás vagy technikai megoldása, el kell, hogy térjen a 

beküldött pályamunka és a szabadon választott feladat anyagától. 

I. korcsoport: Egy zománcfestészeti eljárással festett kép – sziluett zománc. 

II. korcsoport: Egy zománcfestészeti eljárással készített páros kép – sgrafitto. 

III. korcsoport: Rekeszzománccal vagy zománcfestészeti eljárással díszített tárgy (pl. 

tükörkeret).  

IV. korcsoport: Borda, rekeszzománccal készített falikép, ékszer vagy ékszerkollekció. 

V. korcsoport: Borda, rekesz, azsúr technika alkalmazásával díszített tárgy, ékszerkollekció, 

öltözékkiegészítő. 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

A versenyzők a feladat megoldása során saját anyagaikat és eszközeiket használják. A 

zománcozáshoz az égetőkemencét a rendező intézmény biztosítja, de lehetőség van arra is, hogy 

a döntőbe kerülő intézmények a saját hordozható, kisméretű kemencéiket használják. Az egyes 

képlemezek maximális mérete: 14 x 20 centiméter. 

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

értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön 
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legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és szabadon választott feladatokra. A versenyzők 

végső pontszáma a versenybizottság által feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 

120 pont. 

Értékelés szempontok: A versenyző tárgytervező és tárgyalkotó ismerete, készsége, 

kreativitása. A tanuló által választott, illetve a kötelező feladat igényes tárgyiasult formában 

történő megoldása. 

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., 

III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható 

Az eredményhirdetés ideje: 2023. május 27. 

A döntőn készült alkotás az eredményhirdetés után vagy legkésőbb 2023. június 10-ig, időpont 

egyeztetéssel elvihető. A rendező intézmény azt tovább nem őrzi, és nem küldi el. 
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Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok részére  

A művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára meghirdetett 

versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.  

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti 

felsőoktatási intézmény hallgatója.  

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem 

valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.  

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.  

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny 

helyszínén regisztráláskor be kell mutatni. 

XVIII. ORSZÁGOS HEGEDŰVERSENY  

Varga Tibor emlékére 

A verseny időpontja: 2022. december 2-4.  

Rendező: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 030724 

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 

Tel/fax: 96/329-742 

E-mail: info@gyorikonzi.hu 

Honlap: www.gyorikonzi.hu 

Társrendező: Bartók Kórus Alapítvány 

9025 Győr, Simon János püspök tere 16. 

A verseny célja: A hegedű tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása, tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: 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, 

II. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképző 1/13. évfolyam, 

III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, és a szakképző esetén 2/14. évfolyam tanulói. 

A verseny követelményei: 

A műveket kotta nélkül kell előadni! A kiírt versenyanyagtól eltérni nem lehet. 

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

regisztráláskor) be kell mutatni. 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

mailto:info@gyorikonzi.hu
http://www.gyorikonzi.hu/
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I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek: egy etűd az alábbiak közül: 

J. Dont 24 előkészítő gyakorlat (op. 37) no. 14. (detaché) vagy no. 10, 

vagy 

J. F. Mazas 45. etűd 

Szabadon választott mű: egy virtuóz jellegű előadási darab.  

A teljes műsoridő maximum 15 perc. 

Döntő: 

Kötelező művek: egy tétel az alábbiak közül: 

W. A. Mozart: E-dúr adagio (K 261), 

vagy 

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 211) II. tétel, 

vagy 

J. Haydn: C-dúr hegedűverseny, II. tétel, 

vagy 

J. Haydn: G-dúr hegedűverseny, II. tétel. 

Szabadon választott mű: egy 19-20. századi versenymű saroktétele.  

A teljes műsoridő maximum 15 perc. 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek: egy etűd az alábbiak közül: 

P. Rode: 24 caprice–ból, a 2. vagy 22.  

Szabadon választott mű: egy virtuóz jellegű előadási darab. 

A teljes műsoridő maximum 15 perc. 

Döntő: 

Kötelező művek: egy mű az alábbiak közül: 

Tóth Péter: Scherzo (Kontrapunkt Kiadó K-0294) 

vagy 

Káté István: Hommage á Giuseppe Tartini – Változatok Corelli Gavottjára (L’arte del arco) 

(Sempre Kiadó) 

Szabadon választott mű: egy 19-20. századi versenymű saroktétele. 

A teljes műsoridő maximum 18 perc. 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek: egy etűd az alábbiak közül: 

P. Rode: 24 caprice-ból a 4. vagy 24. 

Szabadon választott mű: az alábbi versenyművek egyikének I. tétele kadenciával: 

W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny (K 216), 

vagy 
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W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 218), 

vagy 

W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny (K 219). 

Döntő: 

Kötelező művek: két tétel J. S. Bach partitái közül:  

E-dúr Prelúdium és Loure, 

vagy 

E-dúr Prelúdium és Gavotte, 

vagy 

h-moll Allemande és Double, 

vagy 

h-moll Boureé és Double, 

vagy 

d-moll Sarabande és Gigue, 

vagy 

d-moll Allemande és Gigue 

Szabadon választott: egy 19-20. századi versenymű saroktétele. 

A teljes műsoridő maximum 20 perc. 

Értékelés: 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 kötelezően és szabadon választott művek bemutatására 

fordulónként. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által fordulónként adott 

pontok összege, ami legfeljebb 120 pont (első döntő: 3x20 pont, döntő: 3x20 pont). 

Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, 

technikai biztonság. 

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

adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat 

megoszthatja több versenyző között. 

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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos forduló nevezési határideje: 2022. október 17. 
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X. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. február 24-26. 

Rendező: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 039554 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

Telefon: 22/500-989 

E-mail: titkarsag@hermannzenesuli.hu  

Honlap: www.hermannzenesuli.hu   

A verseny célja: A különböző zenei stílusok, előadási hagyományok megismerése a 

kamaramuzsikálás gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, művészi 

színvonalának bemutatása. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő, amely 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. 

Nevezési feltételek: 

A versenyen zeneművészeti szakgimnáziumok növendékeiből alakult kamaraegyüttesek 

vehetnek részt. 

A csoportok létszáma: 2-8 fő, azonos hangszeres duók nem indulhatnak. 

Egy tanuló összesen két kamaracsoportba nevezhető. 

Egy intézmény maximum 5 kamaracsoportot nevezhet. 

A verseny anyaga: 

A verseny műsora szabadon választott művekből (vagy egy mű több tételéből) áll. 

A művek (egy választott mű esetén a tételek) karakterben eltérőek legyenek. 

Kizárólag kamaraegyüttesre írt művekkel, vagy kamaraegyüttesre készült átiratokkal lehet 

nevezni.  

A verseny követelményei: 

A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék! 

A műsoridő betartása kötelező! 

A szabadon választott jogvédett művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be 

kell mutatni.  

Műsoridő:  

Kamaracsoportonként a teljes műsoridő minimum 10 perc, maximum 15 perc. 

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

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 

pontot adhatnak a versenyzőknek a szabadon választott művek bemutatására. A versenyzők 

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

mailto:titkarsag@hermannzenesuli.hu
http://www.hermannzenesuli.hu/
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Értékelési szempontok: A kamaraegyüttes zenei formálása, előadásmódja, előadói karaktere, 

intonációs biztonsága, ritmikai pontossága, technikai biztonsága. 

A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell betartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. január 6. 
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VIII. ORSZÁGOS BRÁCSA- ÉS NAGYBŐGŐVERSENY 

„Pártos Ödön és Montag Lajos emlékére” 

A verseny időpontja: 2023. február 2-4.  

Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium 

OM azonosító: 035301 

1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

Telefon: 1/321-7514 

E-mail: bbzsz@zeneakademia.hu 

honlap: www.konzi.hu 

A verseny célja: A brácsa és a nagybőgő tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. 

Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. A brácsaverseny országos döntője kétfordulós, a 

nagybőgőverseny országos döntője egyfordulós 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. 

Nevezés feltételei: 

A versenyen részt vehetnek a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói, 

valamint a vendégtanulóként vagy fakultatív tárgyként, kötelező hangszerként brácsát, 

nagybőgőt tanulók. 

NAGYBŐGŐVERSENY Montag Lajos emlékére  

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint az érettségi utáni képzés 1/13. évfolyam, 

II. korcsoport: 11-13. évfolyam, valamint az érettségi utáni képzés 2/14. évfolyam 

tanulói. 

A verseny anyaga: kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

 A két szabadon választott mű (3. és 4.) különböző stílusú legyen! 

 A koncerteket és az előadási darabokat (3. és 4.) kotta nélkül kell előadni! 

 A zenekari szólamrészleteket (2.) zongorakíséret nélkül kell eljátszani! 

I. korcsoport: 

1. Kötelező mű:  

Montag Lajos: B-dúr etűd (Montag Lajos: Nagybőgőiskola I. füzet 99. oldal 16. szám) 

2. Kötelezően választható mű: egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül: 

Goldmark Károly: Falusi lakodalom (Montag Lajos: Nagybőgőiskola I. füzet 101. oldal) 

vagy 

J. S. Bach: 3. D-dúr szvit – Overture (Montag Lajos: Nagybőgőiskola II. füzet 31. oldal) 

vagy 

mailto:bbzsz@zeneakademia.hu
http://www.konzi.hu/
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W. A. Mozart: Kis éji zene (Montag Lajos: Nagybőgőiskola III/A füzet, 111. oldal) 

Két szabadon választott mű: 

3. Egy lassú tétel vagy egy lassú előadási darab. 

4. Egy gyors tétel vagy egy gyors előadási darab. 

Műsoridő maximum 20 perc. 

II. korcsoport: 

1. Kötelező mű: 

Montag Lajos: B-dúr etűd (Moderato) (Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet 25. oldal.) 

2. Kötelezően választható mű: egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül: 

G. Verdi: Rigoletto – szóló (Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet, 53-55. oldal) 

vagy 

G. Verdi: Otello – szóló (Montag Lajos: Nagybőgőiskola IV. füzet 42-43. oldal) 

vagy 

L. van Beethoven V. szimfónia- III. tétel (Montag Lajos: Nagybőgőiskola III/A füzet 25-26. 

oldal) 

Két szabadon választott mű: 

3. Egy lassú tétel vagy egy lassú előadási darab. 

4. Egy nagybőgőverseny gyors tétele. 

Műsoridő maximum 25 perc. 

Értékelés: 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 kötelező és szabadon választott művek bemutatására. A 

versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, 

zenei formálás. 

BRÁCSAVERSENY Pártos Ödön emlékére  

A verseny kategóriái: 

A) szakgimnáziumok brácsa tanszakos növendékei 

B) szakgimnáziumok más tanszakos növendékei korcsoport megkötése nélkül 

A KATEGÓRIA 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9-11. évfolyam,  

II. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint az érettségi utáni képzés 1/13. évfolyam, 

2/14. és 3/15. évfolyam tanulói. 

A verseny anyaga: kötelező, kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

A versenyen valamennyi művet kotta nélkül kell játszani! 

I. korcsoport: 

Első forduló: 
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1. Kötelezően választható etűd:  

B. Campagnoli: 41 capricesből (op. 22.) no. 3. vagy 6. vagy 15. 

2. Kötelezően választható művek: 2 különböző karakterű tánctétel 

J. S. Bach: I., II., III. csellószvitjéből vagy a hegedű partitákból. 

3. Egy szabadon választott előadási darab 

Műsoridő maximum 20 perc. 

Második forduló: 

1. Egy koncert valamely saroktétele. 

2. Egy virtuóz jellegű előadási darab. 

3. Kötelező mű: Hubay Jenő: Vor Ihrem Bild 

A kötelező mű kottája: https://imslp.org/wiki/2_Morceaux,_Op.38_(Hubay,_Jen%C3%B6) 

A kötelező mű brácsa szólamkottája letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. 

Műsoridő maximum 20 perc. 

II. korcsoport: 

Első forduló: 

1. Kötelezően választható etűd:  

F. A. Hoffmeister: 12 etűdből a no. 5. vagy 6. vagy 10. 

Az érettségi utáni képzés 1/13. évfolyamos tanulóinak ebben a fordulóban egyaránt választható 

B. Campagnoli: 41 capricesből (op. 22.) no. 3. vagy 6. vagy 15. etűd is! 

2. Kötelezően választható művek: 2 különböző karakterű tánctétel 

J. S. Bach: IV., V., VI. csellószvitjéből vagy a hegedű partitákból. 

3. Egy szabadon választott előadási darab. 

Műsoridő maximum 20 perc. 

Második forduló: 

1. Egy koncert valamely saroktétele 

2. Egy virtuóz jellegű előadási darab 

3. Kötelező mű: Hubay Jenő: Elegie  

A kötelező mű kottája: Hubay: Elegie for Viola and Piano 

https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP59776-PMLP122514-

Hubay_Elegia_for_Viola_and_Piano.pdf 

Műsoridő maximum 20 perc. 

B KATEGÓRIA 

A verseny anyaga: kötelezően választható és szabadon választott művek. 

A verseny követelményei: 

Az első forduló anyagát kotta nélkül, a második forduló anyagát kottából kell játszani! 

Első forduló: 

1) Egy preludium J. S. Bach valamely csellószvitjéből 

2) Egy szabadon választott szólómű (csak eredeti brácsakompozíció választható, átirat 

nem) 

Műsoridő maximum 15 perc. 

Második forduló: 

https://imslp.org/wiki/2_Morceaux,_Op.38_(Hubay,_Jen%C3%B6)
https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP59776-PMLP122514-Hubay_Elegia_for_Viola_and_Piano.pdf
https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP59776-PMLP122514-Hubay_Elegia_for_Viola_and_Piano.pdf
https://s9.imslp.org/files/imglnks/usimg/d/d4/IMSLP59776-PMLP122514-Hubay_Elegia_for_Viola_and_Piano.pdf


68 

1) Egy klasszikus stílusú, bármilyen összeállításra írt duó saroktétele (pl. Mozart, Stamitz, 

Beethoven)  

vagy 

 egy klasszikus stílusú, bármilyen összeállításra írt trió saroktétele (pl. Mozart, 

Beethoven, Schubert)  

2) Egy romantikus vagy 20. századi, bármilyen összeállításra írt duó szabadon választott 

tétele (pl. Weiner László, Händel-Halvorsen, Farkas, Hindemith stb.)  

vagy 

 egy romantikus vagy 20. századi, bármilyen összeállításra írt trió szabadon választott 

tétele (pl. Dvorak, Reger, Schumann stb.) 

Műsoridő maximum 15 perc. 

Értékelés:  

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 kötelező és szabadon választott művek bemutatására fordulónként. 

A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által fordulónként (2x60 pont) adott pontok 

összege, ami legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, 

zenei formálás. 

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

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

országos döntőt rendező iskola honlapjáról 2022. november 7-től letölthető nevezési lap 

használata kötelező! A géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés 

után szkennelve (PDF formában) elektronikusan a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2022. december 15. 
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VII. ORSZÁGOS CSEMBALÓ- ÉS BLOCKFLÖTEVERSENY  

A verseny időpontja: 2023. március 2 - 4. 

Rendező: Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti 

Szakgimnázium 

OM azonosító: 035462 

1112 Budapest, Neszmélyi u. 30. 

Telefon/fax: 1/310-3815 

E-mail: info@weinerkat.hu 

honlap: www.weinerleo.hu 

A verseny helyszíne: Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és 

Zeneművészeti Szakgimnázium – Weiner terem (1112 Budapest, Menyecske utca 2.) 

A verseny célja: A tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek 

bemutatkozási lehetősége országos szinten. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. A Csembalóverseny országos döntője egyfordulós, a 

Blockflöteverseny országos döntője kétfordulós 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. 

CSEMBALÓVERSENY  

A verseny formája: Egyfordulós, minden versenyző egyszer szerepel. 

Nevezési feltételek: A versenyre a zeneművészeti szakgimnáziumok csembaló főtárgyas és a 

hangszert melléktárgyként tanuló növendékek nevezhetők. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9-10. évfolyam tanulói 

II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam tanulói 

III. korcsoport: 12-13. (5/13) évfolyam, valamint a szakképző 2/14. és a 

szakképesítés-ráépülés 3/15 évfolyam tanulói. 

A verseny anyaga: Két kötelezően és egy szabadon választott mű. 

A verseny követelményei: 

A szabadon választott mű stílusban, korszakban, karakterben és tempóban térjen el a kötelező 

művektől. 

Az időhatárokon belüli ismétlésekről a versenyző dönt. 

Kotta használata megengedett. 

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a 

nevező intézménynek be kell mutatnia. 

I. korcsoport:  

1. J. S. Bach: egy Két-, vagy Háromszólamú invenció,  

2. Egy francia tétel, 

mailto:info@weinerkat.hu
http://www.weinerleo.hu/
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3. Egy szabadon választott mű. 

Teljes játékidő maximum 15 perc. 

II. korcsoport: 

1. J. S. Bach: két Háromszólamú invenció, vagy egy Prelúdium és fúga a Das 

Wohltemperierte Klavier I. vagy II. kötetéből, 

2. Egy virtuóz Scarlatti szonáta. 

3. Egy szabadon választott mű. 

Teljes játékidő maximum 20 perc.  

III. korcsoport:  

1. J. S. Bach: egy Prelúdium és fúga a Das Wohltemperierte Klavier I. vagy II. kötetéből, 

vagy egy Angol szvit -, vagy egy Partita - tétel 

2. Egy francia szerző szabad Prelude-je, vagy J. J. Froberger egy Tombeau, vagy Lamento 

tétele. 

3. Egy kimondottan virtuóz szabadon választott mű.  

Teljes játékidő maximum 20 perc.  

Minden korcsoportban a J.S. Bach művekhez, Urtext kiadású kottát kötelező használni. 

A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló 

időkeretet, a műsoridő betartása kötelező.  

Az idő túllépés pontlevonással jár. 

Értékelés: 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 kötelezően és szabadon választott művek bemutatására. A 

versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami 

legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes 

hangszerkezelés, karakterek megmutatásának képessége, jó ízlés. 

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

adhat ki.  

BLOCKFLÖTEVERSENY  

A verseny kétfordulós formában kerül megrendezésre. A versenyzők kétszer szerepelnek. 

Nevezési feltételek: A versenyre a zeneművészeti szakgimnáziumok furulya (Blockflöte) szakos 

növendékei nevezhetők. A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki furulya (Blockflöte) 

tanszakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója volt. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképző 1/13. évfolyam tanulói, 

II. korcsoport: 11-12-13. (5/13) évfolyam, valamint a szakképző 2/14. és a 

szakképesítés-ráépülés 3/15 évfolyam tanulói. 

A verseny anyaga: kötelező és szabadon választott mű(vek).  
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A verseny követelménye: A kötelező és a szabadon választott művek közül az egyiket kotta 

nélkül kell játszani. A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a 

verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia. 

I. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: 

Jacob van Eyck: Der Fluyten Lust-Hof I. Engels Nachtegaeltje  (27.) – az ismétlések szabadon 

kezelhetők. 

(Herausgegeben von Winfried Michel und Hermien Teske - Amadeus Verlag BP0704) 

Szabadon választott mű vagy művek. 

A teljes játékidő maximum 15 perc. 

Második forduló: 

Kötelező mű: 

F. Brüggen: 3. Etűd 

(5 Studies for fingercontrol –Treble recorder, Broekmans &Van Poppel B.V., BVP712) 

Szabadon választott mű vagy művek. 

A teljes játékidő maximum 15 perc. 

II. korcsoport: 

Első forduló: 

Kötelező mű: 

Jacob van Eyck Der Fluyten Lust-Hof II. -Derde, Doen Daphne d’over (58.) – Téma és Modo 3. 

(Herausgegeben von Winfried Michel und Hermien Teske - Amadeus Verlag BP0705) 

Szabadon választott mű vagy művek.  

A teljes játékidő maximum 15 perc.  

Második forduló: 

Kötelező mű:  

Hans-M. Linde: Recorder Virtuosos  Magic Moment 

(Schott, OFB156) 

Szabadon választott mű vagy művek.  

A teljes játékidő maximum 15 perc. 

A műsoridő betartása kötelező. Az idő túllépés pontlevonással jár. 

Értékelés: 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 kötelezően és szabadon választott művek bemutatására, ami 

fordulónként legfeljebb 60 pont. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által 

fordulónként adott pontok összege, legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok: muzikalitás, zenei gondolkodás, technika, intonáció, hangminőség, 

artikuláció, stílushűség, előadási megoldások. 
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A verseny díjai: a versenybizottság minden korcsoportban 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. január 10. 
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X. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT- és MODERN-KORTÁRS TÁNC VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. március 10-12. 

Rendező: Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum 

OM azonosító: 027425 

7624 Pécs, Radnics u. 9. 

Telefon: 72/517-950 

E-mail: iskola@pecsimuveszeti.hu 

Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 

A verseny célja: A művészeti szakgimnáziumok táncművészeti tagozatán tanulók szakmai 

tudásának, tánctechnikai felkészültségének, előadói képességének- életkoruknak megfelelő – 

felmérése, értékelése.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: iskolai válogató és országos döntő. 

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. 

Kategóriák: 

1. Klasszikus és neoklasszikus balett: kötelező gyakorlatsor és szabadon választott produkció 

 szóló forma 

2. Modern–kortárs tánc: kötelező gyakorlatsor és szabadon választott produkció 

 szóló forma 

 duett forma 

 csoportos forma (minimum létszáma 3 fő, maximális létszáma 8 fő) 

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 9. évfolyam, 

II. korcsoport: 10. évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam, 

IV. korcsoport: 12. és a 13. évfolyam tanulói. 

Felső korhatár: 2023. március 12-ig be nem töltött 20. életév. 

A nevezés feltételei: 

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulói, 

valamint akik nem az iskolarendszerű képzésben vesznek részt. 

Egy intézmény mindkét kategóriában nevezheti a növendékeit.  

A modern-kortárs tánc kategóriában korcsoporttól függetlenül egy intézmény maximum 20 

produkcióval nevezhet. (szóló, duett és csoportos formákban)  

A klasszikus balett kategóriában (szóló formában) nincs korlátozva a versenyzők, a 

produkciók száma. 

A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája két részből áll: egy kötelező gyakorlatsor-

összeállításból és egy szabadon választott versenyszám bemutatásából. 

mailto:iskola@pecsimuveszeti.hu
mailto:iskola@pecsimuveszeti.hu
http://www.pecsimuveszeti.hu/
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A verseny anyaga: A kötelező gyakorlatsor és egy szabadon választott produkció bemutatása.  

A kötelező gyakorlat olyan összeállítás, amely a klasszikus balett, vagy modern-kortárs tánc 

tantárgyak előírt tananyagának felhasználásával készült 2-3 perces táncanyag. Minden tanuló 

az általa nevezett összes formában be kell, hogy mutassa a korosztályának előírt kötelező 

gyakorlatát.  

A kötelező versenyfeladatokat az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2022. 

október 21-ig. Az elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket. 

A szabadon választott versenyszám olyan koreográfia, amely az adott tánctechnikában tanult 

elemek felhasználásával készült. 

A szabadon választott versenyszám ideje: 

Klasszikus balett kategória (szóló forma): maximum 2 perc. 

Modern-kortárs tánc kategória (szóló vagy duett forma): maximum 3 perc. 

Modern-kortárs tánc kategória (csoportos forma): maximum 5 perc 

A szabadon választott produkció kísérőzenéjét a nevezési határidőig, 2023. február 6-ig be 

kell küldeni a roro@pecsimuveszeti.hu e-mail címre, illetve az országos döntőre valamilyen 

digitális adathordozón is el kell hozni.  

A szabadon választott versenyszámok színpadi formájának feltételei: megadott alap fény + 2 

jel.  

A verseny követelményei:  

1. A klasszikus balett kategóriában a kötelező gyakorlatot világosszínű vagy fekete testhez 

simuló dresszben, világos harisnyában és színben hozzá illő gyakorló cipőben kell 

bemutatni, a mozdulatok pontos láthatósága érdekében. A szabadon választott 

produkciót, a koreográfia stílusához illő, illetve a kiválasztott darabhoz tartozó megfelelő 

jelmezben kell előadni. 

2. A modern-kortárs tánc kategóriában a kötelező kombinációt a stílusnak megfelelő, 

testhez simuló öltözékben kell előadni, a mozdulatok pontos láthatósága érdekében. 

(nem jelmez). Zokniban, forgótalpon, vagy mezítláb. A szabadon választott produkciót, 

a koreográfia stílusához illő, illetve a kiválasztott darabhoz tartozó megfelelő jelmezben 

kell előadni. 

3. A klasszikus balett kötelező gyakorlatsor: a gyakorlati egységek között a versenyzők 

tarthatnak lélegzetvételnyi szünetet. (Közép, kisugrás, nagyugrás.) 

4. A modern-kortárs tánc kategória kötelező gyakorlatainak összekötő lépései, és azok 

irányai variálhatók, de figyelni kell arra, hogy a technikai elemek a megadott formában 

és zenei helyen kerüljenek előadásra. 

5. A modern-kortárs tánc kategória kötelező kombináció duett és csoportos formájában a 

hangsúlyt, a táncosok közötti kapcsolatra, a koreográfián belüli összhangra kell fektetni.  

6. Az időhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.  

7. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyző esetleges sérült 

állapotát, illetve egészségügyi problémáit.  

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

egyénileg értékelik (az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők 

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

mailto:roro@pecsimuveszeti.hu
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adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott táncok bemutatására, ami 

legfeljebb 60 pont feladatonként. 

A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által a kötelező és a szabadon 

választott táncokra külön-külön adott pontok összege, legfeljebb 120 pont. 

Értékelési szempontok:  

 technikai kivitelezés 

 muzikalitás  

 művészi előadásmód, a kiválasztott szerepnek megfelelően 

 meggyőző fellépés 

 fizikai és érzelmi-gondolati folyamat megjelenése  

 a táncosok közötti harmónia létrehozása – duett és csoportos formában 

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést 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 a szabo.marton@pecsimuveszeti.hu e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. február 6. 

mailto:szabo.marton@pecsimuveszeti.hu
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XIV. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-, PÁROSÉNEK- ÉS 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. március 17-19. 

Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapokú 

Művészeti Iskola 

OM azonosító: 031231 

4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Telefon/fax: 20/395-5874 

E-mail: szakgimnazium@debrecenizenede.hu 

Honlap: verseny.debrecenizenede.hu 

A verseny célja: A középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása – Kodály Zoltán 

zenepedagógiai célkitűzései alapján. A tanulók szaktárgyi felkészültségének mérése, 

továbbképzési alkalom biztosítása a szolfézstanároknak. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. 

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. 

Nevezés feltételei: 

A versenyen részt vehetnek a zeneművészeti szakgimnáziumokkal a 2022/2023. tanévben 

bármely szakon tanulói jogviszonyban álló tanulók.  

A párosének- és népdaléneklési versenyen csak a szolfézsversenyre is benevezett tanulók 

vehetnek részt. A pároséneklési versenyen a duett egyik tagja lehet olyan tanuló is, aki nem 

indul a szolfézsversenyen. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9. évfolyam, 

II. korcsoport: 10 évfolyam, 

III. korcsoport: 11. évfolyam, a két éves szakképzés 1/13. évfolyama, 

IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, a két éves szakképzés 2/14. évfolyamának 

tanulói. 

A verseny követelménye: 

A magas szintű zenei írás-olvasási készség, melodikus és harmonikus hallás, zeneelméleti 

felkészültség bemutatása, élményszerű népdaléneklés és egymásra figyelő társas éneklés. 

SZOLFÉZSVERSENY 

A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll. 

A verseny anyaga: 

Írásbeli feladatok: Hallás utáni lejegyzés  

1. feladat: 

mailto:szakgimnazium@debrecenizenede.hu
http://verseny.debrecenizenede.hu/
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Különböző stíluskörökből választott zeneműrészlet lejegyzése. A zenei részlet a bemutatást 

követően nyolcszor hangzik el zongorán. 

I. korcsoport: Bécsi klasszikus zeneműrészlet, maximum 12 ütem. Csak a legmagasabb és 

legmélyebb szólamot kell leírni, de diktálásnál a teljes zenei anyag elhangzik. Moduláció 

előfordulhat. 

II. korcsoport: Kétszólamú imitációs szerkesztésű reneszánsz vagy barokk részlet. A 3. 

szólam belépése már nem szerepel a diktálásban. 

III. korcsoport: Romantikus zeneműrészlet két szélső szólamának lejegyzése. 

IV. korcsoport: Bécsi klasszikus, vagy korai romantikus zenei részlet szélső szólamainak 

lejegyzése, valamint hangnemi és harmóniai elemzése. A diktált anyag modulációt is 

tartalmazhat. 

2. feladat: 

20. századi zenemű egyszólamú részletének lejegyzése. A műrészlet a bemutatást követően 

nyolcszor hangzik el zongorán. 

3. feladat: 

Magyar népdal lejegyzése. Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes 

hangfelvételről g finalisban. A bemutatást követően hatszor hangzik el. 

Szóbeli feladatok: Lapról éneklés 

1. feladat: 

Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal éneklése egy versszakkal, mely másfél perc 

átnézési idő után azonnal szöveggel történik. A népdal g’-re lejegyzett, mindenki a saját 

hangfekvésének megfelelően énekelje! Elvárás az átélt, stílusos előadás.  

A IV. korcsoportban a népdal elemzésével kapcsolatos kérdéseket tehet fel a versenybizottság. 

2. feladat: 

Kortárs magyar szerzőtől származó egyszólamú vokális részlet megszólaltatása másfél perc 

átnézési idő után. A részlet mérsékelt tempójú, középregiszterben lejegyzett.  

Előadása tetszőleges hangzóval történhet. 

3. feladat (csak a IV. korcsoport részére): 

A versenybizottság által kijelölt bécsi klasszikus, vagy korai romantikus zenei részlet, ill. rövid 

zenemű (ária, dal) hangnemi, harmóniai, formai elemzése. A versenyző a dallamot muzikális 

megformálással elénekeli (lehetőleg saját zongorakísérettel), majd elemzéssel alátámasztva 

indokolja előadását. 

Az elemzésre kapott idő a bemutatás után: 5 perc. 

A versenybizottság az elemzéssel kapcsolatban kérdéseket tehet fel. 

A versenyző felkészülési ideje 8 perc. A felkészülés tanári felügyelet mellett, külön teremben 

történik, melyhez zongora használható. 

Megjegyzés: valamennyi feladattípusban a nehézségi fok korcsoportonként emelkedik.  

Értékelés: 

Írásbeli feladatok 
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Az írásbeli feladatokat a versenybizottság tagjai javítják és értékelik.  

Az írásbeli versenyrész három feladatára minden versenyző maximum 10-10 pontot (összesen 

30 pontot) kaphat, végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege (150 

pont) 

Értékelési szempontok: 

Valamennyi korcsoportban a zeneműrészletek dallami, ritmikai, metrikai elemeinek 

lejegyzésbeli pontossága és teljessége; a népzenei lejegyzések zenei és szövegi pontossága; a 

IV. korcsoport 1. feladatában a hangnemi és harmonikus elemzés szakszerűsége és 

részletezettsége. Az értékelés szempontja továbbá a helyes, rendezett kottakép. 

Szóbeli feladatok 

A szóbeli versenyrész két, ill. a IV. korcsoportban három feladatára minden versenyző 

maximum 10-10 pontot (összesen 20, ill. 30 pontot) kaphat, végső pontszáma a 

versenybizottsági tagok által, egymástól függetlenül adott pontok összege (100 ill. 150 pont) 

Értékelési szempontok:  

A műzenei részletek és népdalok énekes megszólaltatásának stílushűsége és pontossága, 

helyesen tagolt, muzikális előadása.  

PÁROSÉNEKLÉSI VERSENY  

Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek. 

A versenyzők hangfaj szerint tetszőleges összeállításban, korcsoporttól függetlenül 

nevezhetnek. 

A verseny feladatai: 

1. feladat: 

Két különböző stíluskörből származó, összesen 5-6 perc időtartamú szabadon választott műsor 

éneklése (a cappella). 

2. feladat: 

A versenybizottság által kijelölt (a hozott anyagnak megfelelő felállású), a 16–19. század 

vokális irodalmából választott zenemű élményszerű előadása szöveggel, 7 perc felkészülési 

idő után. 

A nevezési lapon fel kell tüntetni a résztvevő párosok hangfaj szerinti összeállítását. 

Értékelés: A versenybizottság nem az egyéneket, hanem a közös előadást minősíti. A 

versenyrész két feladatát a versenybizottság minden tagja, egymástól függetlenül maximum 20 

ponttal értékeli, végső pontszáma ezek összege (100 pont). 

Értékelési szempontok: a szöveghű, élményt adó énekes kamarazenélés. 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek. 

Minden versenyző három népdalt énekel. A több versszakos népdalokat elegendő három 

versszakkal előadni. 

Kötelező versenyanyag: 

10 magyar népdal, melyeket a versenybizottság jelöl ki. 
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A kottaanyagot az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2022. november 30-tól. Az 

elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket. 

A versenyző a kötelező anyagból két népdalt énekel. Egyet tetszése szerint választ, a másikat a 

versenybizottság jelöli ki a versenyen. 

Szabadon választott versenyanyag: 

10 magyar népdal, melyeket a versenyzőnek lekottázva kell a zsűrinek átadnia. A leadott lista 

alapján a versenybizottság egy népdal éneklését kéri. A szabadon választott népdalok 

kiválasztásához és megtanulásához ajánlott az elérhető népzenei adatbázisok felvételeinek 

tanulmányozása és használata. 

Értékelés: A versenyrész három elénekelt népdalát a versenybizottság minden tagja, egymástól 

függetlenül maximum 20 ponttal értékeli, végső pontszáma ezek összege (100 pont). 

Értékelési szempontok: a stílusos előadás és a helyes szövegmondás.  

A verseny díjai: A versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I., II. és III. 

helyezést, a párosének versenyen és a népdaléneklési versenyen I., II. és III. helyezést és 

különdíjakat adhat ki. A versenybizottság megoszthat és visszatarthat díjakat, ill. helyezéseket. 

A nevezés az országos döntőre: Az országos döntőt rendező iskola honlapján online kell a 

versenykiírás mellékleteként megjelentetett jelentkezési lapot kitölteni. A géppel kitöltött 

nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után elektronikusan, szkennelve (PDF 

formában) is el kell küldeni a rendező iskola e-mail címére. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. január 15. 
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XXV. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY 

A verseny időpontja: 2023. március 23-24. 

Rendező: Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

OM azonosító: 036734 

9700 Szombathely, Paragvári u. 77. 

Telefon: 06-94/ 311-264 

E-mail: titkarsag@muveszeti.szombathely.hu 

Honlap: www.muveszetiszhely.hu 

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérő tanulók megismerése, 

plasztikai felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó 

munkájának megismerése, minőségfejlesztő tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek 

felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. 

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: a képző- és iparművészeti szakgimnázium 12-13. évfolyamos, 

II. korcsoport: a képző- és iparművészeti szakgimnázium érettségi utáni kétéves 

nappali és esti munkarend szerinti szakképzésének 1/13. és 2/14. évfolyamos 

tanulói. 

A nevezés feltétele: Egy intézmény korcsoportonként 2-2 tanulót nevezhet. 

Versenyfeladatok: 

1. feladat: Portré mintázása élő modell után életnagyságban, agyagból. 

A rendező iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzők csak a saját mintázó 

eszközeiket hozzák magukkal. 

A feladat megoldására összesen 9 óra áll a versenyzők rendelkezésére. 

2. (kreatív) feladat: A versenyzők azonos mennyiségű, a rendező által biztosított anyag (pl. 

agyag és egyéb mintázható anyagok, valamint természetes és mesterséges kiegészítő 

anyagok) felhasználásával egy meghatározott témára vagy fogalomra plasztikai megoldást 

készítenek. A témákat a feladat megkezdése előtt a versenybizottság elnöke adja meg. 

A feladat megoldására 4 óra áll rendelkezésre. 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 

értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Az 1. feladatra 

maximum 20 pont, a 2. feladatra maximum 10 pont adható. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege, ami legfeljebb 90 (3x30) pont.  

Értékelési szempontok: anyaghasználat, felületkezelés, arányosság, karakterhűség -valósághoz 

való viszony, fej-nyak-váll plasztikai egysége harmonikus összhangja, plasztikai megjelenés 

http://titkarsag@muveszeti.szombathely.hu/
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színvonala, karakteres ábrázolás, anatómiai helyesség, kompozíciós szabályok ismerete, 

betartása 

A verseny díjai: A versenybizottság a versenyzők szakmai felkészültsége és plasztikai 

kifejezőkészsége alapján korcsoportonként I. II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. A versenyre nevező 

iskoláknak a versenyrendező intézmény részletes programot küld. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. február 10. 
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VIII. ORSZÁGOS ZENESZERZÉS-VERSENY  

Bartók Béla emlékére 

A verseny ideje: 2023. március 24. 

Rendező: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és 

Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium  

OM azonosító: 035301 

1065 Budapest, Nagymező utca 1. 

Telefon: 1/321-7514; 

E-mail: bbzsz@zeneakademia.hu 

Honlap: www.konzi.hu 

A verseny célja: A jövő zeneszerzőinek, az új magyar zenei nyelvezet majdani alkotóinak 

lehetőséget biztosítani tudásuk, tehetségük bemutatására. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: elődöntő (pályázat), döntő (a pályamű bemutatása). 

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. 

Nevezés feltételei: 

A versenyre pályázhatnak a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói. 

Elsősorban a zeneszerzés tanszak növendékeinek munkáit várjuk, de más tanszak tanulói is 

részt vehetnek eredeti kompozíciókkal. 

A verseny kategóriái: 

A) zeneszerzés tanszaki kompozíciók 

B) más zenei tanszaki kompozíciók 

Korcsoportok: A verseny sajátos jellege miatt nincsenek külön korcsoportok. 

ELŐDÖNTŐ (pályázat) 

A nevezést és a pályaművet digitális formában kell beküldeni! 

A pályamű tartalmi követelménye: Egy kompozíció. A mű lehet: szóló, duó, trió, kvartett vagy 

kvintett – a zeneművészeti szakgimnáziumban oktatott hangszerre vagy hangszerekre, ezek 

bármilyen összeállítására; vagy énekhangra bármilyen kísérettel (dal), vagy maximum 

ötszólamú kórusmű. 

Stílusgyakorlattal pályázni nem lehet. 

A versenydarab időtartama: minimum 5 perc, maximum 12 perc. 

A pályamű formai követelményei:  

 A fájl  

 formátuma PDF, 

 mérete maximum 2 MB, 

 elnevezése: a nevezési lapon megadott jelige_kategória betűjele 

mailto:bbzsz@zeneakademia.hu
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(pl. violinkulcs_Bkat.pdf) 

(a tanuló neve és iskolájára való utalás nem szerepelhet az jeligében.). 

A nevezés módja: A nevező iskolának 2023. január 10-ig a rendező intézmény e-mail címére 

meg kell küldeni „zeneszerzés-verseny pályaműve” címmel. (csatolt állományként mellékelve):  

 a versenyzők nevezési lapjait: 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)  

 a pályamű/vek digitális dokumentációját (PDF formában). 

 a versenyzők eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát, (letölthető az Oktatási Hivatal 

honlapjáról)egy tartalomjegyzéket a beküldött pályamű/vek-ről (kategóriánként a 

művek jeligéi), 

A tanuló neve és iskolája nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályaművön. 

A formai követelmény be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A pályaművek beküldési határideje: 2023. január 10. 

A határidőt be kell tartani! A versenybizottság csak a beküldési határidőig beküldött 

pályaműveket értékeli.  

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.  

Az elődöntőből a versenybizottság által meghatározott pontszámot elért versenyzők jutnak a 

döntőbe. 

Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság három tagja egymásól függetlenül, egyénileg 

értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 

pontot adhatnak a beküldött pályamunkára. A versenyzők pontszáma az elődöntő során a 

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

Értékelési szempontok: hangszerszerű írás, formaalkotási készség, alkotói fantázia, notációs 

pontosság. 

A rendező iskola a pályaművek értékelése után, az eredményről, a döntőbe jutott tanulókról és 

a döntő programjáról 2023. január 24-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

DÖNTŐ  

A művek élő előadásban, előzetes sorsolás alapján kialakított sorrendben hangzanak el. 

A verseny helyszíne: a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 

Szakgimnázium Ferencsik János terme, az orgonás művek előadásánál a Gergely Ferenc terme. 

A pályamű koncertszerű előadásáról a nevező iskola gondoskodik. 

Értékelés: A versenybizottság három tagja egymásól függetlenül, egyénileg értékeli a 

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot 

adhatnak a beküldött pályamunkára. A versenyzők pontszáma a döntő során a versenybizottsági 

tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont. 

Értékelési szempontok: hangszerszerű írás, formaalkotási készség, alkotói fantázia, notációs 

pontosság. 
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A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat 

ki. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 
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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.  

mailto:orszagosrajzverseny.jelky@gmail.com
http://www.jelky.hu/
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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.  

mailto:orszagosrajzverseny.jelky@gmail.com


87 

XIV. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY  

A verseny időpontja: 2023. március 31 – április 2.  

Rendező: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 200923 

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.  

Telefon: 76/508-821, 76/508-824, telefon/fax: 76/481-710 

E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu, 

Honlap: www.kodaly-iskola.hu 

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

előadóművészi képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A gordonka 

tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetséggondozás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos döntő. 

A döntő az I. korcsoport részére egyfordulós, a II-IV. korcsoport részére kieséses formában 

(elődöntő és döntő) kerül megrendezésre. 

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

II. korcsoport: 10. évfolyam 

III. korcsoport: 11. évfolyam, két éves szakképzés esetén 1/14. évfolyam 

IV. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképző 2/14. (3/15.) évfolyam tanulója. 

A verseny követelményei:  

Minden művet kotta nélkül kell előadni! 

A versenyművek zenekari tutti részeit kérjük lerövidíteni! 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. Időtúllépés esetén a zsűri 

jogosult megszakítani a produkciót, vagy pontlevonást alkalmazni. 

A zongorakísérőről a nevező iskola gondoskodik. 

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt 

(regisztráláskor) be kell mutatni. 

A verseny anyaga: kötelező és szabadon választott művek. 

I. korcsoport: (egyfordulós) 

Kötelező művek: 

1) egy Duport etűd (3, 4, 6, 7 közül egy) Duport: 21 Etüden für Violoncello 

(Edition Peters EP2508a, vagy Barenreiter BA6980) 

2) egy barokk szóló mű (Gabrielli (Schott CB.214), J.S.Bach, Dall'Abaco (IMSLP)),  

vagy 

2 tétel egy barokk szonátából /lassú, gyors/ 

mailto:titkarsag@kodaly-iskola.hu
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Szabadon választott műsor maximum 10 percben. 

II. korcsoport: (kétfordulós) 

Elődöntő: 

Kötelező művek: 

1) egy etűd Popper: Mittelschwere Etüden Op.76. kötetéből (kivétel az 1, 5, 7, 9-es) 

(Barenreiter BA6979) 

2) Maurice Ravel: Habanera (Alphonse Leduc  AL24862) 

vagy 

David Popper: Velencei Barcarola (Hofmeister FH2966) 

vagy  

Enrique Granados: Intermezzo (Hal Leonard, Schirmer GS 27628) 

Döntő: 

Egy szabadon választott gordonkaverseny gyors tétele, maximum 12 perc terjedelemben 

III. korcsoport: (kétfordulós) 

Elődöntő: 

Kötelező művek: 

1) Dotzauer: 77. Etűd, a 3. kötetből (Edition Peters EP5958), 

vagy 

egy etűd Franchomme Capricen 6, 9, 12 közül (Edition Peters EP 3469) 

2) Weber: Adagio és Rondo ismétlések nélkül (Kalmus K 04448, vagy IMC IMC534) 

vagy  

Chopin: Polonaise Brillante 

Döntő: 

1) Egy szabadon választott gordonkaverseny gyors tétele, maximum 10 perc 

terjedelemben 

2) Szabadon választott műsor maximum 6 percben 

IV. korcsoport: (kétfordulós) 

Elődöntő: 

Kötelező mű: 

1) Egy etűd Popper: Hohe Schule des Violoncello-Spiels Op.73. kötetéből, 

Szabadon választott műsor maximum 10 perc terjedelemben  

Döntő: 

Kötelező mű:  

1) Két tánctétel  

vagy  

egy preludium Bach G-dúr, vagy d-moll, vagy C-dúr szólószvitjeiből 

Egy szabadon választott gordonkaverseny gyors tétele, maximum 12 perc terjedelemben 

Értékelés: 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 kötelező és szabadon választott művek bemutatására 
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fordulónként (elődöntő, döntő). A versenyzők végső pontszáma a versenybizottság által adott 

pontok összege, ami az I. korcsoportnál legfeljebb 60 pont, II-IV. korcsoportnál legfeljebb 

(2x60 pont) 120 pont. 

Értékelési szempontok: Kottahűség, biztonság, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, 

zenei formálás. 

A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést 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 a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell betartani! 

Az országos döntő nevezési határideje: 2023. február 15.  
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XXII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI VERSENY 

A verseny időpontja: 2023. április 14. 

Rendező: Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium  

OM azonosító: 034178 

7400 Kaposvár, Szántó u 11.  

Telefon: 06-82/527-340 

E-mail: zichy.iskolatitkar@gmail.com 

Honlap: www.kapos-zichy.hu 

A verseny célja: A népművészet, a népi előadó-művészet és a magyar népi hagyományok iránt 

érdeklődő diákok tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedő teljesítmények 

bemutatása. Ezen túl a verseny fontos feladata a tehetségkutatás, a kulturális örökség 

jelentőségének tudatosítása és új tapasztalatok gyűjtése. 

A verseny jellege: az elődöntő pályázati rendszerű, a döntő írásbeli és szóbeli versenyrészből 

áll. 

A verseny fordulói: elődöntő (pályázat), országos döntő (írásbeli és szóbeli). 

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: a népművészetet tanuló szakiskolások utolsó két évfolyama, 

párhuzamos művészeti szakgimnázium (technikum) képzésben résztvevő 

tanulók 11-12. évfolyama. 

II. korcsoport: párhuzamos művészeti szakgimnázium (technikum) képzésben 

résztvevő tanulók a 13. évfolyama, érettségi utáni művészeti szakképzésben 

résztvevő tanulók mindkét évfolyama.  

Felső korhatár: 2023. április 14-ig be nem töltött 22. életév. 

ELŐDÖNTŐ (pályázat) 

A nevezést és a pályaművet digitális formában kell beküldeni! 

Szempontok a Népművészeti Verseny pályamunkáinak témaválasztásához  

1. A pályázók, ha a téma lehetővé teszi, ne statikusan, idealizált, általánosított formában, hanem 

a maguk időbeli változásában és egyedi konkrétságában mutassák be tárgyukat. Legyenek 

figyelemmel arra, hogy hogyan változik az ízlés, a szokás és a fölfogás az illető témával 

kapcsolatban. 

2. Ezt az elvárást főként az esettanulmányokban lehet megvalósítani, ami lehetővé teszi a 

választott tárgy, tárgycsoport, jelenség, esemény körüljárását, funkciójának, környezetének 

részletes leírását. Érdekes lehet, hogyan válik a dédnagymama által szőtt asztalterítő a család 

féltett ereklyéjévé vagy a helytörténeti múzeum féltett darabjává.  

3. A nagy átfogó témák (pl. ötvösművészet) „világméretű” összefoglalása helyett válasszanak a 

pályázók témát saját családjuk, településük, régiójuk hagyományaiból, és vizsgálják azt a helyi 

http://www.kapos-zichy.hu/
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történelem (a családtörténet, településtörténet) keretében, s csak akkor térjenek ki nemzetközi 

szempontokra, ha azt a téma megkívánja. A családi fotógyűjteményben őrzött fotó valamilyen 

helyi eseményről, viseletről vagy szokásról is lehet kiinduló forrása egy dolgozatnak. 

4. Bátran foglalkozzanak hagyományápoló, ill. örökségvédő közösségek, csoportok vagy 

egyéniségek életével, történetével, figyelembe véve a hagyomány megőrzött elemeit és az 

újítási, változtatási javaslatokat is, amelyek egy-egy újonnan készült tárgyban, előadott 

táncban vagy szokásban megjelennek. 

5. Különös tekintettel legyenek a pályázók a „Népművészet Mestere” Állami Díjjal kitüntetett 

idős emberek tudásának összegyűjtésére és életpályájuk keretében való bemutatására, 

gyermekkoruktól a kutatás adott pillanatáig. Ha ilyen személy nincs a pályázó környezetében, 

ugyanolyan érdekes lehet a helyi kovácsmester, egy hímző asszony, „bolgárkertész”, egy 

kosárfonó vagy bármilyen más háziipar vagy mesterség művelőjének megkeresése. 

6. A pályázók igyekezzenek hozzájárulni saját közösségükben, ill. településükön a múltban 

fölgyülemlett helyi tudás számbavételéhez és a helyi emlékezet fölfrissítéséhez. Ezt tehetik új 

gyűjtésekkel, de az archívumokban (pl. megyei múzeumokban, a Néprajzi Múzeumban, 

Nemzeti Múzeumban stb.) található „helyi” (saját falujukból származó) tárgyak, 

dokumentumok (szöveges gyűjtések, filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és 

bemutatásával. 

7. Ha lehetőség adódik, használják ki a pályázók, hogy a helyben rögzített visszaemlékezéseket 

összevessék a levéltári forrásokkal. Ilyen levéltári dokumentumok pl. az iparos összeírások, 

árjegyzékek, népesség összeírások, büntetőperek. Az 1920-as, 1930-as évek csendőrségi iratai 

között, például az Alföldön számos adat található a tanyai mulatságok rendbontásairól, s 

egyben a táncillemről, táncos szokásokról. Egy-egy szájhagyomány által megőrzött híres 

esetről sok új részlet kerülhet felszínre a levéltári forrásokból.  

Javasolt szakmai szempontok a pályamunkák fölépítéséhez, kivitelezéséhez: 

1. Legyen a dolgozatnak bevezetője, amely foglalkozik a témaválasztással, a témához való 

személyes kapcsolattal, a fölhasznált forrásokkal, módszerekkel. Legyen összefoglalója, 

amely megfelelő terjedelemben összegzi a dolgozatban kitűzött cél megvalósítását. A 

pályázók igyekezzenek arányosan fölépíteni dolgozatukat. Ha nem kifejezetten történeti 

témáról van szó, korlátozzák a település és a téma történetének bemutatását a bevezetőben, 

s szenteljenek több teret a dolgozat fő részének, vagyis a választott téma részletekbe menő, 

módszeres bemutatásának. 

2. Az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetekben igyekezzenek a pályázók bizonyítani a 

szakirodalomban való jártasságukat, a témára vonatkozó legfontosabb általános 

szakirodalom ismeretét. Használják fel, illetve mutassák be a helyi szakirodalmat, és ha ez 

nincs, a saját maguk készítette dokumentumokat (fényképek, videók, interjúk stb.). 

3. Mindig legyen világos, hogy kinek a szavait olvassa az olvasó: a pályázóét, a szakirodalom 

szerzőjét vagy az adatközlőét. Mindig jelöljük meg, ha a szakirodalmat pontosan idézzük, 

vagy tartalmi összefoglalását adjuk egy szakirodalomban található állásfoglalásnak, vagy az 

adatközlő szavait használjuk. Fiatalon kell megtanulni, hogy mások szavainak (szellemi 

tulajdonának) saját szellemi termékünkként való felhasználása morális kérdést jelent. 

Hasonló a helyzet az interneten található szövegek szó szerinti, jelöletlen fölhasználásával.   

4. Igyekezzünk a pályamunkákat bőségesen, a téma adottságainak megfelelően illusztrálni 

rajzokkal, fotókkal, videóval, kottákkal, táncírással vagy térképekkel. Azonban figyeljünk 
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az illusztrációk pontos adatolására is, megjelölve az illusztráció készítőjét, pl. fotó esetén a 

készítés helyét, idejét és a fotó lelőhelyét. Az adatolatlan illusztrációk nem gazdagítják, csak 

díszítik a dolgozatot. Igyekezzenek a pályázók minél több saját készítésű illusztrációt 

használni, ha erre módjuk van. 

5. A pályázat terjedelmi korlátjának csak az alsó határa van megadva (15 oldal). Ezen alul nem 

nagyon lehetséges egy témában elmélyedni. Egy téma megfelelő kibontása legalább ennyi 

terjedelmet igényel.  

Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, 

és irodalom nélkül. 

A pályamű formai követelménye: 

 A főszövegben: betűnagyság: 12-es; sorköz: 1,5; betűtípus: Times New Roman;  

 A margók: alul, fölül, jobb oldalon: 2,5 cm, bal oldalon: 3 cm.  

 Oldalak számozása: jobb alsó sarok. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel indul. 

 Kötelező a felhasznált irodalom (forrás) pontos megadása. 

A pályaművet jeligével és a korcsoport számával el kell látni, a pályázó személyére és nevező 

intézményére történő utalás a pályaműben nem lehet. 

 A fájl  

 formátuma PDF, 

 mérete maximum 8 MB, 

 elnevezése: a nevezési lapon megadott jelige_korcsoport, 

(pl. motivum_1kcs.pdf) 

(a tanuló neve és iskolájára való utalás nem szerepelhet az jeligében.). 

A nevezés módja: A nevező iskolának 2023. február 8-ig a rendező intézmény e-mail címére 

meg kell küldeni „népművészeti verseny pályaműve” címmel. (csatolt állományként 

mellékelve):  

 a versenyzők nevezési lapjait: 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)  

 a pályamű/vek digitális dokumentációját (PDF formában). 

 a versenyzők eredetiségi és hozzájáruló nyilatkozatát, (letölthető az Oktatási Hivatal 

honlapjáról) 

 egy tartalomjegyzéket a beküldött pályamű/vek-ről (korcsoportonként a művek jeligéi), 

A tanuló neve és iskolája nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályaművön. 

A formai követelmény be nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A pályaművek beküldési határideje: 2023. február 8. 

A határidőt be kell tartani!  

A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a beküldési határidőig, beküldött pályaműveket 

értékeli.  
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Pályaművek értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg 

értékelik a pályaműveket, legfeljebb 20-20 pontot adhatnak egy-egy műre, amivel legfeljebb 

60 pont érhető el. 

A rendező iskola a pályaművek értékelése után, az elődöntő eredményről a döntő programjáról 

2023. március 12-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak. 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

A verseny döntőjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol 

a saját dolgozati téma bemutatásán túl általános néprajzi és népművészeti tájékozottságukról is 

számot kell adniuk. 

Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, 

villámkérdések, térképismeret, saját pályamunka rövid bemutatása. 

A döntőre való felkészüléshez szükséges szakirodalom: 

Az írásbeli versenyrészhez kötelező szakirodalom: 

- Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz (Bp., 1979)  

- Hofer Tamás – Fél Edit: Magyar népművészet (Bp., 1975) 

- Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. (Bp., több kiadás) 

Szakirodalmi javaslat az országos döntő írásbeli feladataira való fölkészüléshez 

A Magyar Néprajzi Lexikon 5 kötete a következő feldolgozási módon: 

1. A népművészet, népi előadóművészet, népszokások és gyermekjátékok (vagyis a verseny 

alaptémáját jelentő témák) tematikus csoportokban való áttekintése; pl. bútorkészítés, 

bútorfestés, áttört bútor stb. 

2. A szócikkekben ajánlott magyar nyelvű szakirodalomból való válogatás és azok áttekintése; 

pl. K. Csilléry Klára: A magyar nép bútorai. 

3. A szócikkekhez tartozó illusztrációs anyagok áttekintése (fotók, rajzok, térképek, kották, 

szövegek stb.) a lexikonban. 

Lehetséges tematikus csoportok: 

- Néprajzi csoportok, tájegységek 

- Népköltészet (mese, monda, legenda, szólások, közmondások stb.) 

- Népzene, népi játék, népi színjátszás 

- Népszokások 

- Néphit, népi vallásosság 

- Népi díszítőművészet 

- Pásztorkodás, népi állattartás 

- Földművelés 

- Háziipar, népi kismesterségek  

Az írásbeli versenyrészhez ajánlott, a szóbeli versenyrészhez kötelező szakirodalom:  

A MAGYAR NÉPRAJZ I-VIII. kötet. (I. 1-2. Történelem, II. Gazdálkodás, III. Kézművesség, 

IV. Életmód, V. Magyar népköltészet, VI. Népzene, néptánc, népi játék, VII. Népszokás, 

néphit, népi vallásosság, VIII. Társadalom)  

Kiváltképpen az a kötet, amelyik a benyújtott pályamunka tematikájával egyezik. 
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Értékelés: 

Írásbeli versenyrész: A feladatlap hibátlan megoldásáért maximum 60 pont jár. 

Szóbeli versenyrész: A versenybizottság elnöke és tagjai legfeljebb 20-20 pontot adhatnak egy-

egy pályamű bemutatására, ami összesen 60 pont lehet. 

Egy-egy versenyző végső pontszáma a versenybizottság által a pályamű, írásbeli és szóbeli 

versenyrészre adott pontok összege, ami legfeljebb 180 pont.  

A versenyzők díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és 

különdíjakat adhat ki.  

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 



 

1. sz. melléklet 

NEVEZÉSI LAP 

egyéni (szóló) verseny esetén 

Beküldési határidő:  

Beküldendő (rendező intézmény neve, címe): 

 ...........................................................................  

 az iskola hosszú bélyegzője 

 ..........................................................................  versenyre 

(A versenykiírásban foglaltaknak megfelelően kérjük kitölteni.) 

A VERSENYZŐ 
 

Neve 
 

Iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

oktatási azonosítója:            

(csak művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára meghirdetett egyéni 

versenyek esetén): 

Korcsoportja  Nevezési kategória  

Felkészítő tanárának neve 
 

Telefonszáma  e-mail  címe 

A versenyen közreműködik (név, funkció) 
 

A NEVEZŐ ISKOLA 
 

Neve 
 

OM azonosítója 
 

Címe 
 

Telefonszáma e-mail címe 

A kísérő tanár neve, - 
 

Telefonszáma e-mail címe 

A VERSENY ANYAGA  

Kötelező: időtartama: 

Szabadon választott: időtartama: 

Pályamű címe: jeligéje: 
  

Egyéb közlemény: 
 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem egyrészt a 

versenybizottság szakmai döntéseit, másrészt a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim az adatkezelési 

tájékoztató szerinti kezelését. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az Onytv.7.§ (9a) bekezdése alapján a versenykiírás 

értelmében a döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát, osztályát), iskolájuk nevét és a felkészítő tanárok nevét az Oktatási Hivatal 

a honlapján közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek. 

Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az érintett valamely jogának 

gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján az érintett jogosult arra, 

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján 

alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adat helyén a „nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozatalához" szöveg jelenik 

meg. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen 

tárgyaló, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras linken olvasható 

„Tájékoztatás az országos művészeti tanulmányi versenyek során tárolt személyes adatok kezeléséről” című tájékoztató tartalmát 

a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem. 

Dátum:  

 ...................................................... ...................................................... 

 tanuló a szülő (gondviselő) 

 (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.) 

 ...................................................... ...................................................... 
 felkészítő tanár P. H. igazgató.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras


 

2. sz. melléklet 

NEVEZÉSI LAP 

csoportos 

(duó, duett, páros, kamara, zenekar, csapat) verseny esetén 

Beküldési határidő:  

Beküldendő (rendező intézmény neve, címe): 

 ...........................................................................  

 az iskola hosszú bélyegzője 

 ..........................................................................  versenyre 

(A versenykiírásban foglaltaknak megfelelően kérjük kitölteni.) 

A VERSENYZŐ CSAPAT 
 

Neve 
 

Korcsoportja  Nevezési kategória  

Felkészítő tanárának neve 
 

Telefonszáma e-mail címe 

A versenyen közreműködik (név, 

funkció) 

 

A NEVEZŐ ISKOLA 
 

Neve 
 

OM azonosítója 
 

Címe 
 

Telefonszám  e-mail címe  

A kísérő tanár neve 
 

Telefonszáma e-mail címe 

A VERSENY ANYAGA  
 

Kötelező időtartama: 

Szabadon választott időtartama: 

Pályamű címe jeligéje: 
 

Egyéb közlemény: 

 

A VERSENYZŐ CSAPAT TAGJAI* 

1. versenyző neve  

Iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

    

2. versenyző neve  

Iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

    

3. versenyző neve  

Iskolai évfolyama  Születési ideje (év, hó, nap)  

    

**    

* A versenyre csak olyan diák nevezhető, akinek a kitöltött és aláírt Nyilatkozatát a nevezési laphoz csatolták! 

** A táblázat a csapattagok számának megfelelően további sorokkal bővíthető! 

Dátum:  

 ...................................................... ...................................................... 

 felkészítő tanár P. H. igazgató  



 

NYILATKOZAT 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem 

egyrészt a versenybizottság szakmai döntéseit, másrészt a verseny lebonyolításához szükséges személyes 

adataim adatkezelési tájékoztató szerinti kezelését.  

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az Onytv.7.§ (9a) bekezdése alapján a versenykiírás értelmében a 

döntő helyezettjeinek nevét (évfolyamát, osztályát), iskolájuk nevét és a felkészítő tanárok nevét az Oktatási 

Hivatal a honlapján közzéteszi, a nyilvánosságra hozott adatok bárki számára hozzáférhetőek. 

Az Oktatási Hivatal a honlapján közzétett személyes adatokat csak abban az eseten törli, ha az érintett 

valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik; így pl. a GDPR 21. cikk (1) 

bekezdése alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adat 

helyén a „nem járult hozzá adatai nyilvánosságra hozatalához" szöveg jelenik meg. Kijelentem, hogy a kezelt 

személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló, a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras linken 

olvasható „Tájékoztatás az országos művészeti tanulmányi versenyek során tárolt személyes adatok 

kezeléséről” című tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem. 

Versenyző neve 
 

Iskolai évfolyama 
 

Születési ideje (év, hó, nap)  

Dátum:  

 ...................................................... ...................................................... 
 tanuló a szülő (gondviselő) 

 (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.) 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek_/muveszeti_versenyek/versenykiiras


 

3. sz. melléklet 

A versenyző neve:  ..................................................................  

A versenyző iskolája:  ............................................................  

Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat 

képmás és hangfelvétel kezeléséhez 

(nagykorú versenyző) 

Alulírott ………………(név) ……………………… ezúton1 

hozzájárulok és engedélyezem, 

hogy az Oktatási Hivatal a következő személyes adataimat kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint: 

a személyemről készült kép/hangfelvétel. 

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő / 

területi válogató versenyre benevezett versenyzők produkcióit videofelvételre kell rögzíteni, és a rögzített fájlt 

be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § 

alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása. 

Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény a versenyző képmását/hangját tartalmazó felvételeket a 

2021/2022. tanév végéig őrzi meg, majd megsemmisíti azokat. 

Az adatok továbbítása: a videofelvételeket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, 

adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 

79. cikke tartalmazza. 

Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagaként megküldött videofelvételen 

szereplő zeneműve(ke)t személyesen én adom elő. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

…....…………………………. 

aláírás 

A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata 

A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött videófelvételen a 

versenyző produkciója szerepel. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

  ........................................................  

 a versenyzőt nevező iskola 

 vezetőjének aláírása  

                                                           
1 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján 



 

A versenyző neve:  ..................................................................  

A versenyző iskolája: ............................................................... 

Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat 

képmás és hangfelvétel kezeléséhez 

(kiskorú versenyző) 

Alulírott ………………(törvényes képviselő neve)……………………… ezúton2 

hozzájárulok és engedélyezem, 

hogy az Oktatási Hivatal gyermekem következő személyes adatait kezelje az alábbiakban meghatározottak 

szerint: 

……………………………………….. nevű kiskorú gyermekemről készült kép/hangfelvétel. 

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő 

/területi válogató versenyre benevezett versenyzők produkcióit videofelvételre kell rögzíteni, és a rögzített 

fájlt be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § 

alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása. 

Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény a versenyző képmását/hangját tartalmazó felvételeket a 

2021/2022. tanév végéig őrzi meg, majd megsemmisíti azokat. 

Az adatok továbbítása: a videofelvételeket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, 

adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 

79. cikke tartalmazza. 

Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagként megküldött videofelvételen 

szereplő zeneműve(ke)t a versenyre benevezett jelen nyilatkozatban megjelölt gyermekem, személyesen adja 

elő. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

  ...................................................   .................................................  

 versenyző aláírása törvényes képviselő aláírása 

A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata 

A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött videófelvételen a 

versenyző produkciója szerepel. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

  ........................................................  

 a versenyzőt nevező iskola 

 vezetőjének aláírása   

                                                           
2 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján 



 

4. sz. melléklet 

A versenyző neve:  ..................................................................  

A versenyző iskolája:  ............................................................  

Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat 

pályamű digitális dokumentáció kezeléséhez 

(nagykorú versenyző) 

Alulírott ………………(név) ……………………… ezúton3 

hozzájárulok és engedélyezem, 

hogy az Oktatási Hivatal a következő személyes adataimat kezelje az alábbiakban meghatározottak szerint: 

pályamű digitális fotó/film dokumentáció. 

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő/ 

válogató versenyre benevezett versenyzők pályaműveiről, versenyműveiről digitális fotót kell készíteni, 

illetve a fotó és film verseny esetében a pályaműveket digitális formában kell elkészíteni és csatolt 

állományként e-mailben be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § 

alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása. 

Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény az archivált kép/filmanyagot 1 évig megőrzi, majd 

megsemmisíti azokat. 

Az adatok továbbítása: a pályaműveket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, 

adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 

79. cikke tartalmazza. 

Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagaként beküldött pályamű a saját 

alkotásom.  

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

…....…………………………. 

aláírás 

A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata 

A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött pályamű a 

versenyző saját alkotása. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

  ........................................................  

 a versenyzőt nevező iskola 

 vezetőjének aláírása   

                                                           
3 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján 



 

A versenyző neve:  ..................................................................  

A versenyző iskolája: ............................................................... 

Hozzájáruló és eredetiség nyilatkozat 

pályamunka digitális dokumentáció kezeléséhez 

(kiskorú versenyző) 

Alulírott ………………(törvényes képviselő neve)……………………… ezúton4 

hozzájárulok és engedélyezem, 

hogy az Oktatási Hivatal gyermekem következő személyes adatait kezelje az alábbiakban meghatározottak 

szerint: 

…………………………………………….nevű kiskorú gyermekem pályaművéről digitális fotó/film 

dokumentáció. 

Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatkezelés célja: A ………………(verseny megnevezése) ……………………… az országos döntő/ 

válogató versenyre benevezett versenyzők pályaműveiről, versenyműveiről digitális fotót kell készíteni, 

illetve a fotó és film verseny esetében a pályaműveket digitális formában kell elkészíteni és csatolt 

állományként e-mailben be kell küldeni értékelésre a versenykiírásban közzétett rendező intézménynek.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48. § 

alapján az érintett, 18. évét be nem töltött érintett esetén a törvényes képviselő hozzájárulása. 

Az adatok megőrzési ideje: A rendező intézmény az archivált kép/filmanyagot 1 évig megőrzi, majd 

megsemmisíti azokat. 

Az adatok továbbítása: a pályaműveket az Oktatási Hivatal által megbízott zsűri tagjai ismerhetik meg. 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, 

adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15-21. cikke, a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 

79. cikke tartalmazza. 

Egyúttal kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a versenyanyagként beküldött pályamű a versenyre 

benevezett jelen nyilatkozatban megjelölt gyermekem, saját alkotása. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

  ...................................................   .................................................  

 versenyző aláírása törvényes képviselő aláírása 

A versenyzőt nevező iskola nyilatkozata 

A versenyanyag beküldése előtt meggyőződtem arról, hogy a versenyanyagként beküldött pályamű a 

versenyző saját alkotása. 

Dátum:  ...................................... ,  ..............  . év ...............  hó  ..........  . nap 

  ........................................................  

 a versenyzőt nevező iskola 

 vezetőjének aláírása

                                                           
4 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján 
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