
IX. FERENCZY GYÖRGY 
ZONGORAVERSENY 

 
Budapest, 2019. november 29 – december 1. 

 
 

az ALAPFOKÚ és a SZAKKÖZÉPISKOLAI   
képzésben részesülő növendékek/diákok jelentkezését várjuk, 

 
nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. 

 
 
 

VERSENYKIÍRÁS: 
 
 
 
Főszervező: Ferenczy György Alapítvány – Chopin Társaság, 1172 Budapest, Nagyszékes u. 8. 
                     Tel: + 36-1-603 41 85, mobil: +36-30-26 121 56, e-mail: fgya@chopin-budapest.hu 
                     
Társszervező: Bartók Béla AMI, 1173 Budapest, Pesti út 80. 
                        Tel: +36-1-257-48-09, e-mail: info@bartokami17.hu 
 
Helyszínek: Budapest XVII. ker. Bartók Béla Zeneiskola, 1173 Budapest, Pesti út 80  
                                                  és Vigyázó Sándor Művelődési Ház, 1173 Budapest, Pesti út 113. 

 
 
Alapfokú korcsoportok:                                                   Játékidő:       
I.      hek. 1.o. 2.o.                                       max. 4 perc 
II.            3.o.  4.o.                            max. 5 perc 
III.           5.o.  6.o.                            max. 6 perc 
 
Továbbképző összes évfolyamai és Kamara osztályok: 
IV.                                                                                        max. 8 perc 
 

A magyar zenei képzésben:„Továbbképző osztályok” és „Kamara osztályok”- az alapfok utáni, két 
szakaszból álló amatőr szintű, 22 éves korig tartó képzés azok részére, akik nem kívánnak hivatásos 
zenészek lenni, azonban szeretik a zenét, és amatőrként törekednek az igényes muzsikálásra.  
(Ha a jelentkező országában ilyen létezik). 
 

Szakközépiskolai korcsoportok:   
V.      I. II. évfolyam és Szakképző I. évf.                                      max. 15 perc 
VI.     III. IV. V. évfolyam és Szakképző II, III. évf.                     max. 20 perc       
 

A magyar zenei képzésben:„Szakképző”- érettségi utáni, de nem főiskolai szintű, három éves 
szakközépiskolai képzés, 22 éves korig. Pl. szakváltás esetén - a különbözeti tudás megszerzése 
céljából. (Ha a jelentkező országában ilyen létezik).                                                                                            

  
A játékidő túllépése esetén a Zsűri leállíthatja a fellépést, és bűntető pontokat vonhat le. 
 



MŰSOR: 
 
I. korcsoport: a játékidőt tetszés szerinti darabokkal lehet kitölteni. Ha lehetséges, legyen köztük egy 
romantikus, vagy éneklő játékhangot igénylő darab. Chopin művek előadása nem ajánlott. 
 
II. és III. korcsoport: a játékidőt tetszés szerinti darabokkal lehet kitölteni. Ha a növendék felkészültsége 
megengedi, Chopin mű választható, de nem kötelező. 
 
IV. korcsoport: kötelező egy Chopin mű előadása. A játékidő fennmaradó részét tetszés szerinti 
darabokkal lehet kitölteni. 
 
V. és VI. korcsoport: a játékidő legalább a felét Chopin művekkel kell kitölteni, a játékidő fennmaradó 
részét tetszés szerinti művekkel. 
 
 
I. II. III. VI. korcsoport díjai : 
 
        Arany, ezüst, bronz fokozatú diplomák, dicséretek, különdíjak és értékes tárgyi ajándékok.                 
        FERENCZY GYÖRGY MŰVÉSZETI DÍJAK –  
                         Chopin művek legszebb előadásáért kerülnek odaítélésre, a II. korcsoporttól kezdődően. 
 
V. VI. korcsoport díjai : 
 
       I. II. III. helyezés, különdíjak – értékes tárgyi ajándékok. 
       FERENCZY GYÖRGY MŰVÉSZETI  DÍJ :  
                                 kéthetes nemzetközi nyári mesterkurzus Lengyelországban, 
                                 (a részvételi díjat, szállás-ellátás és utazási költséget az Alapítvány fizeti)  
       Pénzdíjak: 2000 USD összértékben. 
   
    
A Zsűri nemzetközi. Döntései véglegesek és megfellebbezhetetlenek. 
 
A Zsűri jogában áll meghatározni a díjak mennyiségét, illetve az odaítélt díjak jutalomösszegét, a 
díjazásra rendelkezésre álló összeg keretén belül. 
A varsói Nemzeti Fryderyk Chopin Intézet előírásainak megfelelően az átlag pontszámokat a Ferenczy 
György Alapítvány weblapjára tesszük ki – ahogy lehetséges. 

 
Indokolt esetben, a Szervezőnek joga van határozatokat hozni, melyek visszavonhatatlanok és nem 
támadhatók. 
 
 
A NEVEZÉSI DÍJ : 
 
Az I. II. III. IV. korcsoport: 

a V-4 állampolgárai és a szórványmagyarság képviselői részére:    6 000 Ft vagy 20 EUR 
a többi ország képviselői részére:                                                      8 000 Ft vagy 25 EUR      
                               

Az V. és VI. korcsoport: 
a V-4 állampolgárai és a szórványmagyarság képviselői részére:    10 000 Ft vagy 30 EUR 
a többi ország képviselői részére:                                                      12 000 Ft vagy 35 EUR        
 

A nevezési díjat nem térítjük vissza. 
Az esetleges utazásról és szállásról a résztvevők gondoskodnak           



 
 

MELLÉKLETEK: 
                     személyi azonosságot (név, állampolgárság, születési dátum) igazoló okmány fénymásolata 
  rövid szakmai életrajz 
  az utolsó zeneiskolai bizonyítvány fénymásolata 
                     a banki nyugta fénymásolata a nevezési díj átutalásáról – a banki költségek vállalásával  
                     elektronikus fénykép vagy két papír alapú fénykép (a műsorfüzetbe) 
 

               
Jelentkezési határidő : 2019. szeptember 30. 
A jelentkezési lap letölthető az Alapítvány weboldaláról:  www.chopin-budapest.hu    
A dokumentumok elküldhetők elektronikusan : fgya@chopin-budapest.hu 
                                              vagy postán :  Ferenczy György Alapítvány, 1172 Budapest, Nagyszékes u. 8. 
 
 
A FERENCZY GYÖRGY ALAPÍTVÁNY BANKSZÁMLÁJA: 
 

Ferenczy György Alapítvány,  1172 Budapest,  Nagyszékes u. 8. 
MKB Bank Zrt,  1056 Budapest,  Váci u. 38 

 
                            HUF számla:      IBAN:   HU71 10300002 20616061 00003285                   
                                                  
                            EUR számla:      IBAN:   HU69-1030-0002-2061-6061-4882-0026 
                                                       SWIFT / BIC:      MKKB HU HB    

 
 
A jelentkezés továbbra is közvetlen, de a szervezők fenntartják a jogot, hogy túljelentkezés esetén 
létszámkorlátozást vezessenek be, a jelentkezési sorrend figyelembe vételével.  
A versenyre való jelentkezés csak a Ferenczy György Alapítvány visszaigazolásával és a nevezési díj 
befizetésével együtt jelenti a fellépéshez való jogot.  
 
 
 

A IX. Ferenczy György Zongoraverseny egyben magyarországi zeneiskolai válogató  
a 2020 júniusára tervezett IX. Budapesti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyre. 

 
A nemzetközi versenyre való jelentkezés marad közvetlen a szakközépiskolákban,  

különleges tehetségek évfolyamaiban tanulók, valamint a külföldről jelentkezők részére. 
 

 
 

 
Sikeres felkészülést és jó egészséget kíván a versenyre jelentkezőknek és a felkészítő tanáraiknak 

 
 
 

Ferenczy György Alapítvány – ChopinTársaság 
1172 Budapest, Nagyszékes u. 8. 

                                                                                                                         fgya@chopin-budapest.hu 
www.chopin-budapest.hu                                                                                                                             


