
2.1.5. Rajz és vizuális kultúra 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és három fordulóban zajlik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a versenykiírás 1.1. pontjában 

foglaltak szerint a rajz és vizuális kultúra versenyen azok a középiskolás tanulók indulhatnak,  

- akik önálló tárgyként tanulják vagy tanulták a tantárgyat, vagy 

- az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve tanulják, vagy tanulták a 

tantárgyat, vagy 

- a jelentkezési határidő előtt sikeres osztályozó vizsgát tettek rajz és vizuális kultúra tantárgyból legalább 

egy alkalommal, és ezt igazolni tudják (4. sz. melléklet). 

A verseny szervezésében és lebonyolításában közreműködik a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a 

Budai Rajziskola. 

A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell készíteniük, amely egy műalkotásból és a hozzá tartozó 

alkotói naplóból áll. Minden versenyző csak egyetlen pályaművel vehet részt a versenyen, kiválasztva egyet az 

alábbiakban megadott területek közül. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a 

pályamunkára – a műre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevőjére (alkotói napló, stb.) –, de ezen 

kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell 

megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, továbbá csak betű karakterekből álljon. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.  

A pályamunkák felterjesztéséről az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következők szerint: a pályamunkák 

hármas egységét (1. a jeligés boríték, 2. az elkészített műalkotás, 3. az alkotói napló) a sajátos jelleg miatt 

versenyzőnként külön-külön csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell 

eljuttatni az alább megjelölt határidőig. A postai illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési 

határidő lejárta előtt legalább két héttel közli az ADAFOR programon keresztül. A csomagolásokon az 

iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV rajz és vizuális 

kultúra pályamű".  

A pályamunka elkészítésének szabályai: 

– A verseny három területen (képzőművészeti alkotás, kommunikatív tervezés, iparművészeti 

alkotás/tárgytervezés) zajlik. 

– A műalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; szobor, tárgy vagy térbeli makett 

legnagyobb mérete legfeljebb 40 cm lehet. A műalkotást bemutatható formában, szükség esetén 

paszpartúrázva (legfeljebb 50x70 cm), esetleg egyszerű keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett 

művekhez, sorozatokhoz kiállítási terv javasolt. 

– Az alkotói napló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt 

javasoljuk, hogy a lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek. 

– A méretnek, darabszámnak és a csomagolási előírásoknak nem megfelelő alkotások nem vehetnek részt 

a versenyben. 

– A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.  

 

A verseny anyaga: 

 

Összefoglaló téma: „JÖVŐIDŐ” 
A jövő igazi tulajdonosai a fiatalok. Nem csak megélik, de meg is teremtik. Érdemes tehát végiggondolni 

lehetőségeit és problémáit, elképzelni arcát, látványát, működését, és kifejezni a művészet eszközeivel. 

 

Az első forduló választható területei és feladatai: 

 

1) Képzőművészeti alkotás 



Készítsen olyan alkotást, amelyben kifejezi a közeli vagy távoli jövő valamilyen személyes vagy általános 

emberi, tárgyi-környezeti, természeti jelenségét, alakját, formáját, eseményét. A megközelítés lehet komoly, 

de humoros is.  

A műfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhető grafika (egyedi vagy 

sokszorosított), képregény, festmény, plasztika (szobor, dombormű, plakett stb.) fotó. Készíthető mű a 

kortárs képzőművészet műfajaiban is, de multimédiás alkotás nem. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb 

három (fotónál öt) darabból állhat. Digitális „öregítő” program egyszerű alkalmazása nem elégséges! 

 

2) Kommunikatív tervezés 

Választható: 

a) A „JÖVŐ SZÁZAD REGÉNYE” címmel készítsen könyvtervet Jókai Mór regénye szövegének 

felhasználásával (http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/). A könyv formátuma, címlapja, kötése, tipográfiája 

fejezze ki azt, hogy ön szerint milyen lesz a stílusa a jövő századnak.  

A munkát számítógépes szövegszerkesztővel, vagy kiadványszerkesztővel kérjük elkészíteni. 

Beadandó a tipográfiai terv eredeti színhelyes nyomata:  

 a külső borító (első, hátsó),  

 a tartalomjegyzék,  

 egy szöveges oldal fejezetcímmel és oldalszámmal, 

 és amennyiben van, egy illusztrált oldal. 

b) A „JÖVŐ MÚZEUMA” címmel készítsen honlapot egy múzeumhoz. A múzeum lehetőleg a szűkebb 

környezete valamelyik múzeumának (helytörténeti, képzőművészeti, stb.) anyagát ismertesse. Az adott 

anyag feldolgozása, bemutatása tükrözze elképzelését a jövő múzeumának kiállítási megoldásairól, 

stílusáról.  

A munkát számítógépes szövegszerkesztővel, vagy kiadványszerkesztővel kérjük elkészíteni. 

Beadandó a honlap terv eredeti színhelyes nyomata maximum A/3-as méretben: 

 a főoldal a menüsorral, 

 a galéria menüpont a múzeumi gyűjtemény részeivel, 

 egy műtárgy képe, címe és magyar nyelvű ismertetője, 

 egy szabadon választott oldal. 

 

3) Tárgyalkotás, környezettervezés 
Választható: 

a) „MILYEN LESZ?” címmel készítsen látványtervet, egy ön számára fontos, vagy jellegzetes hely (pl. 

utcakép, városkép, építmény) jövőbeli megjelenésének bemutatására. Az anyagok, eszközök és technikák 

közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi, sokszorosított vagy számítógéppel készített, akár 

montírozott. Számítógéppel készített munka esetében a kinyomtatott lapokat kérjük. 

Beadandó: 

 a helyszín fotója a jelenlegi állapotról (fekete-fehér, vagy színes) A/4 méretben, 

 a jövőben elképzelt állapot látványtervének eredeti színhelyes nyomata maximum A/3 méretben,  

 a látványtervhez fűzött magyarázat szövege a munkanaplóban legfeljebb egy oldal terjedelemben. 

b) „ÉKSZER A JÖVŐNEK” Az ékszer az ember egyik legszemélyesebb tárgya. A testünkön hordjuk, 

rólunk szól. Az ékszer kiegészíti öltözékünket, azaz kiemeli, esetleg elrejti valamely testi tulajdonságunkat, 
vagy csak éppen tetszik. Van olyan ékszer, ami hitünkről, családi állapotunkról tájékoztat. Az ékszer lehet 

talizmán is, melynek gyógyító hatást, szerencsét hozó szerepet tulajdonítunk.  

Képzeljen el valakit (vagy sajátmagát) 18-20 év múlva, próbálja elgondolni a megjelenését és egyéniségét, 

érzelmeit, vágyait, hitét. És ennek alapján tervezzen olyan ékszert, amilyenre akkor majd szüksége lehet. 

Beadandó: 

 az ékszer eredeti méretű és formájú modellje, a tervezett anyagok imitálásával (nem várunk értékes 

anyagokat és ötvös szaktudást), 

 látványterv az ékszerről viselet közben, jellemző nézetből, A/4 méretben, 

 legfeljebb egy oldalas leírás a munkanaplóban, ami tartalmazza a személy testi-lelki tulajdonságait, 

vágyait, az adott ékszer funkcióját, és az ékszer anyagát, szerkezetét, elkészítésének módját, formáját. 

 

A verseny résztvevőinek alkotásai és alkotói naplói az Interneten közlésre kerülhetnek. 

 

Első forduló 

– Műalkotás készítése (elérhető pontszám 70 pont). 



– Alkotói napló a műalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát 

tervek, vázlatok, variációk és háttéranyagok segítségével (elérhető pontszám 10 pont). 

Második forduló  

– Félalakos portré fekete-fehér tónusos szabadkézi rajza tetszés szerinti technikával, fél íves méretben 

(elérhető pontszám 40 pont).  

Harmadik forduló (döntő) 

– Művészettörténeti teszt Moholy-Nagy László művészetéből (elérhető pontszám 20 pont). 

– Feladat a vizuális nyelv kreatív alkalmazásának témaköreiből: térábrázolás, formaalkotás, 

színhasználat. (Elérhető pontszám 20 pont.) 

A verseny szervezése 

Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2013. január 10. 

(csütörtök). Kézbesítés (iskolai kézbesítővel): 2013. január 11. (péntek), 10 – 17 óra között.  

– A pályamunkákat az előzőekben megadott módon versenyzőnként külön (!) csomagolva kell eljuttatni. 

A postai illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési határidő lejárta előtt legalább 

két héttel közli az ADAFOR programon keresztül. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és 

a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: OKTV rajz és vizuális kultúra pályamű. 

– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja 

az iskoláknak. 

– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Vizuális és Környezetkultúra 
Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le az Oktatási Hivatallal együttműködve. 

– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a mű összhangja, eredetisége, 

kifejező-, közlő ereje vagy használhatósága; a megformálás és az anyag-, eszközhasználat minősége. Az 

alkotói naplóban a tudatosságot, az alkotófolyamat rövid ismertetését, ötletek, vázlatok, gyűjtések 

bemutatását értékeli a versenybizottság. Az értékelés kétszintű. Az első szinten a versenybizottság 

kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten pedig részletes 

pontozással minősíti, rangsorolja ezeket a műveket. 

– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a 

második fordulóba jutó versenyzőket. 

– Az első forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2013. 

január 30-ig, és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a második fordulóba jutott versenyzőknek. 

A második forduló időpontja: 2013. február 22. (péntek), 10 óra. 

– A fordulót a Budai Rajziskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le. 

– A forduló lebonyolítása 10.00 – 13.00 között történik. 

– A feladat teljesítését a versenybizottság értékeli, és a lehetséges létszámhatáron belül - szigorú szakmai 

szempontok szerint – választja ki a harmadik (döntő) fordulóba jutó versenyzőket. Az értékelés főbb 

szempontjai: anatómiai hitelesség, kompozíció, formaalakítás, anyag- és eszközhasználat, kifejezőerő. 

– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. március 6-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon 

keresztül a második forduló eredményeiről. 

A harmadik (döntő) forduló időpontja: 2013. március 27. (szerda), 10 óra 

– A fordulót a Budai Rajziskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le. 

– A művészettörténeti teszt és a vizuális nyelvi feladat teljesítését a versenybizottság értékeli. Az 

értékelés főbb szempontjai: művészettörténeti tájékozottság, műelemző képesség, valamint 
térábrázolási, formaalkotási, színhasználati kompetenciák. 

– A verseny végeredményét az első, második és a harmadik (döntő) fordulóban elért pontszámok 

összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az első fordulóban elért pontszám 

határozza meg a helyezést. 

– A legjobb művek kiállításra kerülnek. A kiállítás megrendezését a Vizuális és Környezetkultúra 

Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le. 



– Az Oktatási Hivatal legkésőbb 2013. április 5-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon 

keresztül a döntő eredményeiről. 

A rajz és vizuális kultúra pályamunkák postán történő visszajuttatására nincs lehetőség. A döntő forduló után az 

Oktatási Hivatal értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a versenyzők hol és mikor vehetik át személyesen vagy 

megbízott által a pályamunkákat. Az át nem vett pályamunkák megőrzése nem biztosítható. 


