
“AZ ÉV ROCKZENÉSZE” SZAKMAI VETÉLKEDŐ SZABÁLYZATA 

 

A vetélkedők célja 

1. A versenyzők tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelő művészi 

alkotó- vagy előadói képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének 

bemutatása;  

2. A szaktanárok szakmai, tehetséggondozó munkájának megismerése, 

helyzetelemző, minőségfejlesztő tevékenységük segítése;  

3. Tehetségkutatás, a tehetség felismerése és gondozása, lehetőség biztosítása 

tapasztalatok gyűjtésére, a művészetoktatás színvonalának bemutatása. 

 

Alapelvek  

1. A Rocksuli hálózat vetélkedőinek megrendezése a vetélkedő szabályzatának 

betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján 

történik.  

2. A zenei tanulmányi vetélkedők rendjét oly módon kell kialakítani, hogy az 

biztosítsa a szakágak valamennyi tanszakán a vetélkedés lehetőségét.  

3. A Rocksuliba beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a kiírásban 

meghatározott feltételek szerint vetélkedőn vegyen részt.  

4. A Rocksuli tanulói számára meghirdetett vetélkedőn nem vehet részt az, aki 

ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója. 

 

A vetélkedő rendszere 

1. Az “Év rockzenésze” szakmai vetélkedők évente kerülnek meghirdetésre.  

2. Az “Év Rockzenésze” szakmai vetélkedő  azoknak a diákoknak hirdethető 

meg, akik legalább egy  félév követelményét sikeresen teljesítették a Rocksuli 

hálózat bármely iskolájában. 

3. A vetélkedők korcsoportjait a kiírásban kell meghatározni. Egy 

korcsoportban a közel azonos korú résztvevők vetélkedhetnek. 

4. A pályamunkákkal a résztvevő saját nevével jelentkezik, a felkészítő tanár 

feltüntetésével.  



5. A zsűri létszáma páratlan. Összeállításuknál figyelembe kell venni, hogy 

minden Rocksuli képviselve legyen, egyenlő számban. 

6. A vetélkedő zsűrijének elnöke minden évben más Rocksulitól van. 

7. A zsűri tagjait és a közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli. 

8. A vetélkedő kiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 

9. A vetélkedő zsűrijének szakmai döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Az “Év rockzenésze” vetélkedő sajátos szabályai 

1. A résztvevők korcsoportjai:  6 – 10; 11 – 14; 15 – 18; 18+. 

2. A jelentkezők egy videóval nevezhetnek be a vetélkedőre. Ez bemutathat egy 

egyéni produkciót / szólót vagy zenekari zeneművet. A felvétel terjedelme 

nem haladhatja meg az 5 percet. 

3. A videót fel kell tölteni a youtube.com honlapra, és a linket el kell küldeni a 

vetélkedő címére, egy adatlappal egyetemben (név, születési hely, születési 

idő, életkora, az iskola neve). 

4. Nem lehet egy évnél régebben készült videóval nevezni. 

 

Értékelés, díjazás 

1. A versenyző és felkészítő tanára a vetélkedő értékelését megtekintheti. 

2. A pályamunkák értékelését a zsűri az előre meghatározott szakmai 

szempontsor alapján végzi. 

3. A zsűri tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelnek. 

4. A zsűri tagjainak kiléte nem hozható nyilvánosságra. 

5. A zsűri tagjainak egyéni, valamint a vetélkedő összesítő értékelő lapjai - a 

versenyzők személyiségjogaira való tekintettel - nem nyilvánosak. 

6. A zsűri elnöke az összesített értékelés alapján állapítja meg a helyezések 

sorrendjét. 

7. A vetélkedő helyezéseit, díjait a kiírás határozza meg. A Rocksuli a 

helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat 

megoszthatja több versenyző között. Döntés születhet a versenykiírásban fel 

nem tüntetett különdíjak kiadására. 



8. A vetélkedő helyezett és díjazott versenyzője elismerő oklevelet kap. Az 

okleveleket és emléklapokat a versenyrendező intézmény igazgatója és a 

zsűri elnöke írja alá. 

 

Versenyrendező intézmény 

1. A versenyrendező intézmény vezetője felel a verseny szakszerű 

előkészítéséért és lebonyolításáért. 

2. Javaslatot tesz a zsűri elnöki tisztjére. 

3. Összegyűjti a beérkezett nevezéseket, és ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e 

a versenykiírásban foglaltaknak. Az elfogadott nevezések alapján kialakít egy 

elektronikus adatbankot, amit továbbít az elbíráló tanárok felé. 

4. Biztosítja a verseny megrendezéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, valamint a verseny nyilvánosságát. 

5. Információs szolgálatot működtet: gondoskodik a versenyzők 

tájékoztatásáról, kapcsolatot tart. 

6. Tájékoztatja a versenyzőket a verseny lebonyolításának módjáról, egyéb 

tudnivalókról. 

7. Átadja a zsűri elnökének a verseny dokumentumait (nevezési adatlapok és 

kiértékelések). 

8. Lebonyolítja a versenyt a versenykiírásban és a versenyszabályzatban 

foglaltak betartásával. 

9. Előkészíti az eredményhirdetést (oklevelek, emléklapok, jutalmak stb.). 

10. Gondoskodik a díjak, jutalmak, oklevelek, emléklapok átadásáról. 

11. Gondoskodik a verseny dokumentációjának irattárazásáról, archiválásáról. 

 

A zsűri 

1. A zsűri elnöke és tagjai felelősek feladataik ellátása során a vetélkedő 

szakmai előkészítéséért, szabályos lefolytatásáért, a jogszabályban foglalt 

esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód követelményeire vonatkozó 

előírások betartásáért. 

2. A zsűri létszáma páratlan számú. Minden Rocksuli képviselve kell legyen. 



3. A zsűri elnöke, tagja az lehet, aki legalább tíz év szakmai tapasztalattal 

rendelkezik és szakterületén elismert szaktanár vagy művész, vagy 

országosan, illetve nemzetközileg elismert szakember. 

4. Nem lehet a zsűri elnöke az az oktató, akinek a diákja részt vesz a vetélkedőn, 

vagy ennek az előzetes szakmai felkészítésében részt vett. 

5. A zsűrit a versenykiírás elkészítésében a vetélkedőt rendező intézmény 

képviselői segítik. A feladat összeállításában elismert szakemberek, 

szakértők bevonhatók. A versenybizottság munkáját segítők nem tagjai a 

zsűrinek. 

6. A zsűri elnöke és tagjai akadályoztatásuk esetén kötelesek írásban legkésőbb 

az elbírálás határidejének időpontja előtt egy héttel értesíteni az rendező 

Rocksuli igazgatóját. A zsűri bármelyik tagjának váratlan akadályoztatása 

esetén a helyettesítésről a versenyrendező intézmény vezetője gondoskodik. 

 

A zsűri elnökének feladatköre 

1. Biztosítja a kiírás megjelenését a rocksuli.hu honlapon, valamint a facebook 

oldalakon. 

2. Útmutatást ad a feladat véreghajtásához, a beérkező kérdések alapján. 

3. Ellenőrzi a vetélkedő lebonyolításához szükséges dokumentumok meglétét. 

4. Versenyzőkként összesíti a pontszámokat. 

5. Dönt a versenyzők helyezéseiről, a díjak, különdíjak, jutalmak elosztásáról. 

6. Dönt a díjkiosztó ünnepségen bemutatásra kerülő művekről és szereplőkről. 

7. Ismerteti a zsűri feladatait, irányítja munkáját. 

8. Összegző értékelést készít. 

9. Intézkedik – az illetékes Rocksuli igazgatójának beleegyezésével – a verseny 

ideje alatt jelentkező esetleges problémák megoldásával kapcsolatban. 

10. Átfogó szakmai értékelést készít. 

11. Aláírja az okleveleket és az emléklapokat 

12. Nyilvánosan értékeli a vetélkedőt és kihírdeti az eredményeket. Az 

értékelésben ösztönözni kell a versenyzőt, megmutatva a fejlődés útját. 

Mindezt írásban rögzíti, és ezt a vetélkedő dokumentumaihoz csatolja. 

13. Közreműködik a díjak, jutalmak, oklevelek átadásában. 



14. A nyertesekre, díjazottakra vonatkozó adatokat elküldi a rocksuli 

honlapjának kezelőjének, közzététel végett. 

 

Az “Év rockzenésze” szakmai vetélkedő dokumentumai 

A kiírás tartalmazza: 

1. a vetélkedő megnevezését, 

2. a pályamunkák leadásának határidejét, 

3. a verseny kategóriáit, 

4. a korcsoportok évek szerinti megjelölését, 

5. a vetélkedőt szervező Rocksuli nevét. 

A nevezési lap tartalmazza: 

1. A vetélkedő pontos megnevezését, 

2. a versenyző nevét, születési dátumát, nevezési kategóriáját, 

3. a felkészítő tanár nevét, 

4. egyéb szükséges információt. 

Az értékelő lap tartalmazza: 

1. a verseny pontos megnevezését, 

2. az értékelő nevét, 

3. a versenyző kategóriáját,  

4. a versenyző korcsoportját, 

5. a versenyzőnkénti értékelést (pontszámot), 

6. szöveges értékelés vagy jegyzet rovatot,  

7. a kitöltő aláírását, a kitöltés időpontját. 

 

Az összesítő értékelő lap tartalmazza: 

1. a verseny megnevezését, időpontját,  

2. a zsűri elnökének és tagjainak nevét,  

3. a vetélkedő kategóriáját,  

4. a résztvevők korcsoportját, 

5. a zsűri tagjainak javasolt értékelését (pontszám, helyezés), 



6. versenyzőnkénti összesített értékelést (végső pontszám, végső 

helyezés), 

7. zsűri elnökének az aláírását. 

 

Az oklevél tartalmazza: 

1. a verseny meghirdetőjét, 

2. a verseny pontos megnevezését,  

3. a korcsoport megjelölését,  

4. a versenyző nevét,  

5. a helyezést vagy díjat,  

6. az oklevél kiadásának dátumát,  

7. az aláírásokat, 

8. a versenyt rendező intézmény bélyegző lenyomatát. 

 

Az emléklap tartalmazza:  

1. a vetélkedő meghirdetőjét,  

2. a vetélkedő pontos megnevezését,  

3. az emléklap kiadásának dátumát,  

4. az aláírásokat,  

5. a versenyt rendező intézmény bélyegző lenyomatát. 

 

Jegyzőkönyv a verseny előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban 

tartalmazza:  

1. a verseny megnevezését, 

2. a versenyt rendező Rocksuli nevét, címét, vezetőjének nevét,  

3. a verseny helyét és időpontját,  

4. a zsűri tagjainak nevét,  

5. a zsűri elnökének a nevét,  

6. a versenyen résztvevők, valamint a versenyből kizárt versenyzők 

létszámát,  



7. a versenybizottság összegző értékelését a verseny előkészítésével, 

lebonyolításával, a versenyzők felkészültségével, a verseny szakmai 

színvonalával, a versenykiírás és a versenyszabályzatban foglaltak, 

valamint a jogszabályi előírások betartásával kapcsolatban,  

8. a helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők számát korcsoportonként 

a helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők nevét, iskoláját, felkészítő 

tanárát, elért eredményét, jutalmát,  

9. a versenybizottság egyéb észrevételét, melyet fontosnak tart 

jegyzőkönyvben rögzíteni,  

10. az eredményhirdetés módját (a vetélkedő helyszínén vagy írásban 

történő értesítés útján),  

11. aláírásokat (a zsűri elnöke, a rendező intézmény igazgatója),  

12. a rendező intézmény bélyegző lenyomatát. 

 

A vetélkedő jegyzőkönyvének mellékletei:  

1. összesítő értékelő lap, eredménylisták,  

2. a versenyzők névsora - kategóriánkénti és azon belül 

korcsoportonkénti  bontásban - nevező intézményük, felkészítő 

tanáruk feltüntetésével. 

 

A szakmai beszámoló tartalmazza: 

a. a vállalt feladatokat,  

b. a vállalt feladatok teljesítését (előkészítés, lebonyolítás, 

utógondozás), 

c. a szakmai tapasztalatokat, levont tanulságokat. 

 

A vetélkedő anyagainak, iratainak őrzése:  

1. A verseny befejezése után a verseny anyagait, iratait a rendező iskola 

az irattárában helyezi el. 

2. A verseny jegyzőkönyvének és mellékleteinek eredeti példányát 

legalább három évig kell megőrizni. 



Egyéb rendelkezések 

1. Az “Év rockzenésze” szakmai vetélkedőn a résztvétel díjmentes. 

2. A vetélkedő szponzorok által is támogatható. 

  



MELLÉKLETEK 

NEVEZÉSI LAP 

“AZ ÉV ROCKZENÉSZE”  

szakmai vetélkedőre 

 

A versenyző 

Neve:  

Születési ideje:  

Korcsoportja:  

Nevezési kategória:  

Melyik Rocksuli diákja:  

Telefonszám:  

e-mail:  

Felkészítő tanár neve:  

A felkészítő tanár elérhetősége:  

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom. 

 

Dátum: ....................... 

Aláírás: ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: .......................  



“AZ ÉV ROCKZENÉSZE”  

szakmai vetélkedő jegyzőkönyve 

 

A versenyt rendező Rocksuli neve: ................................................................................................................  

Címe: ................................................................................................... .......................................................... 

vezetőjének neve: ..........................................................................................................................................  

A verseny időpontja: ......................................................................................................................................  

A zsűri tagjai 

Elnök: ………………………………………………………… Rocksuli ………………………………….. 
Tagok:  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 
Rocksuli ………………………………….. 

 

A versenykiírás alapján a nevezők a részvételi feltételeknek ....... számban megfeleltek, ....... számban 

nem feleltek meg. A nem megfelelő nevezések esetén indoklás: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

A versenyzők létszáma  

A versenyen részt vett versenyző összesen: .............. fő 

 Kizárt versenyző összesen: ............... fő  

A kizárás oka: .................................................................................................................................................   

 

 

 

 

Oldalszám: ......./.......   



A helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők száma: ....................... fő  

Helyezett, díjazott, jutalmazott versenyzők: 

 

Kategória:  Korcsoport: 

Versenyző neve Rocksuli Felkészítő tanár neve Az elért eredmény 

    

    

    

 

 

A versenybizottság egyéb észrevétele, melyet fontosnak tart jegyzőkönyvben rögzíteni: 

........................................................................................................................................................................ 

 

Dátum: .......................... 

.......................................   ........   ........................................................  

a versenybizottság elnöke   P. H.   a rendező intézmény igazgatója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalszám: ......./.......  



SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

“AZ ÉV ROCKZENÉSZE ” SZAKMAI VETÉLKEDŐ 

Vállalt feladatok  

1. A verseny előkészítése  

1. a nevezésekkel kapcsolatos intézményi feladatok,  

2. személyi és tárgyi feltételek biztosítása,  

3. a verseny programjának összeállítása, megszervezése,  

4. versenyinformáció, tájékoztatás,  

5. a verseny dokumentációjának előkészítése, 

6. jutalmak biztosítása.  

 

2. A verseny lebonyolítása  

1. a zsűri zavartalan működésének biztosítása, munkájának segítése, 

2. a versenyzők tájékoztatása, 

3. a vetélkedő lebonyolítása a tervezett program szerint, 

4. eredményhirdetés előkészítése, lebonyolítása.  

 

3. A verseny utógondozása  

1. a nevező intézmények tájékoztatása a versenyző elért eredményéről, helyezéséről,  

2. a verseny dokumentumaival kapcsolatos feladatok (irattározás, archiválás), 

A vállalt feladatok teljesítése (1-3. pont alapján): ............................................................... 

A versenykiírásban és a versenyszabályzatban foglalt, a versenyrendező intézményre 

vonatkozó előírások betartása: ............................................................................................ 

3. Szervezési tapasztalatok, levont  tanulságok:........................................................................ 

  



ÉRTÉKELŐ LAP 

“AZ ÉV ROCKZENÉSZE” 

Kategória:  …………………………………….. 

Korcsoport:  …………………………………….. 

Versenyző neve: ……………………………………..……………………………………..…………………………………….. 

 

Értékelési szempont Összesen Jegyzet 

Muzikalitás* Kreativitás* Pontosság* Látványosság*   

      

 

Szöveges értékelés: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

* Pontozás: 0 – 10 pont között, szempontonként. Maximális pontszám: 40. 

 

 

Dátum: …………………………………….. 

Az értékelő aláírása: ……………………………………..  



ÖSSZESÍTŐ ÉRTÉKELŐ LAP 

“AZ ÉV ROCKZENÉSZE” 

Kategória:  ……………………………………….. 

Korcsoport:  ……………………………………….. 

 

A versenyző 
neve 

Értékelők pontszáma Elért pontszám Helyezés 

1 2 … 

      

      

      

 

 

Dátum: …………………………………….. 

A zsűri elnökének aláírása: …………………………………….. 

 


