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V. ORSZÁGOS FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2017. május 26-27.  

Rendező: SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola  

OM azonosító: 200623 

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.  

Telefon: 06-30-939-74-62  

E-mail: vpm@vpm.hu 

 

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: Iskolai válogató, területi válogató (elődöntő), országos döntő. Az elődöntő 

pályázati, a döntő helyszíni gyakorlati verseny. 

 

Korcsoportok:  

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

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

III. korcsoport: 2004. május 31. és 2002. június 1-je között, 

IV. korosztály: 2002. május 31. és 1998. június 1-je között, 

V.  korcsoport: 1998. május 31. és 1993. június 1-je között született tanulók.  

 

A nevezés feltételei: 

Az intézmények az elődöntőbe maximum 20 db pályamunkát küldhetnek. A nevezések 

korcsoportonkénti megoszlása kötetlen. 

Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet. 

  

TERÜLETI VÁLOGATÓ (ELŐDÖNTŐ)  

 

A pályamunka tartalmi követelményei:  

A pályamunka témája szabadon választott. A szabadon választott fém és zománcműves 

műfajban készített alkotás tükrözze a tanuló korosztályának, a tantervi követelménynek 

megfelelő vizuális ismereteit, plasztikai, technikai felkészültségét és egyéni hangvételét. 

 

A pályamunkák formai követelményei:  

A tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült fotódokumentációt (melyek 

lehetnek jó minőségű printek is, minimum 15 x 21 cm) és a pályamunka leírását kell 

elkészíteni. A fotók és a pályamunka leírás maximális mérete: A/4-es. 

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához felhasznált anyagokat, 

2. elkészítés technikáját, 

3. a témaválasztás vagy gondolati háttér rövid ismertetését. 

 

A pályamunka digitális adathordozón nem küldhető be. 

 

A pályamunka beküldésének módja: 

A pályázati anyag tartalmazza:  

1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunka fotóját és leírását,  
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(A pályamunkát ábrázoló fotók és leírás hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát 

szabad felírni!), 

2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját, 

3. több pályamunka egy nagy borítékban küldése esetén tartalomjegyzéket 

(alkotások jeligéi a tanuló korcsoportjával együtt). 

 

Figyelem! A tanuló neve nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályamunkán, sem 

a csomagoláson. 

 

A pályamunkák postára adási határideje: 2017. március 31. 
A versenybizottság csak a beküldési határidőig feladott pályamunkákat értékeli. 

A pályamunkákat kizárólag postai úton lehet megküldeni a rendező intézmény részére, az 

elektronikusan beküldött pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli. 

 

Értékelés az elődöntőn: A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg 

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

legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a pályamunkákra. A versenyzők végső pontszáma a 

versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 40 pont. 

 

Az értékelés szempontja: A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő 

ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége.  

 

A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.  

 

A rendező iskola a pályamunkák értékelése után a döntőbe jutókról, a döntő programjáról 

2017. április 26-áig elektronikus levélben értesítést küld a nevező iskoláknak. 

 

DÖNTŐ  

 

Versenyfeladatok: 

Szabadon választott feladat: az alábbi tárgykörök valamelyikére szabadon választott 

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

el a beküldött pályamunka témájától és technikájától. 

 

Választható témakörök, tárgykörök:  

1. A pályázó által választott személy számára tervezett és kivitelezett ékszer, ékszerkollekció, 

2. Öltözék-kiegészítő (pl. övlemez, táskadísz), 

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

kopogtató, információs tábla). 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra  

 

Kötelező feladat:  

Mind az öt korcsoport esetében a fém- és zománcműves alkotások inspirációs forrása a 

természet világa. A konkrét témaköröket a versenybizottság a döntőben, a feladat megkezdése 

előtt ismerteti és képanyaggal segíti.   

Fontos szempont, hogy a kialakított témafeldolgozás és technikai megoldás, lehetőleg térjen 

el a beküldött pályamunka és a szabadon választott feladat anyagától.  

Belső térbe (pl. közösségi térbe, saját szobába) tervezett fém- és zománcműves alkotások (kép 

vagy tárgy) készítése.  
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I. korcsoport:  

Egy zománcfestészeti eljárással (ipari zománccal vaslemezre) festett kép.  

II. korcsoport:  

Egy zománcfestészeti eljárással (transzparens és színes fedőzománccal vörösrézlemezre) 

festett kép. 

III. korcsoport:  

Egy zománcfestészeti eljárással készített 1-3 darabból álló képsorozat.   

IV. korcsoport:  

Borda vagy rekesz zománccal díszített tárgy (pl. tükörkeret).  

V. korcsoport:  

Sziluett zománccal vagy azsúr technika alkalmazásával díszített tárgy (pl. dobozfedél).  

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: 14x20 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 

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. 

 

Az értékelés szempontjai: 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 különdíjat adhat ki.  

 

Az eredményhirdetés ideje: 2017. május 27.  

 

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

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.  

Az országos döntőn nevezési díj, regisztrációs díj nincs! 

 

 

 

 




