
Új Magyar Zenei Fórum 2020 
zeneszerzőverseny 

 
Pályázati felhívás 

  
A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája 

- a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében - 
zeneszerzőversenyt 

hirdet. 
 
 
A verseny létrehozóinak és a díjak felajánlóinak elsődleges célja, hogy ösztönözzék 
és támogassák új magyar zenedarabok megalkotását. Kívánatos emellett, hogy tartós 
együttműködés jöjjön létre a fiatal szerzők, illetve a kamaraegyüttesek és 
nagyzenekarok között az új művek és a kortárszene népszerűsítésében. 
 
 
I. A  részvétel szabályai és feltételei: 
 
 
1. A pályázók köre 
A pályázaton indulhat minden olyan zeneszerző, aki magyarnak vallja magát, és 
2020-ban még nem tölti be az 50. életévét. 
 
2. Pályázati kategóriák 
Pályázni nagyzenekari és kamara kategóriájában lehet az alábbi feltételekkel.  
 
A) Nagyzenekarra írott művek 

• Bartók Béla halálának 75. évfordulója előtt tisztelegve a nagyzenekari 
kategóriában olyan pályamunkákat várunk, amelyekben szerepel Bartók Béla: 
Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára (Sz.106, BB 114) I. tételének 
(Andante tranquillo) fúgatémája, vagy a pályamunkát ez a fúgatéma ihletett. 

 

 
 
• A darab nem lehet rövidebb 10 percnél, és nem lehet hosszabb 20 percnél. 
• A művet legfeljebb 56 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl 

a következő hangszerelésen: 
o 2 fuvola (a 2. fuvola válthat altfuvolára és/vagy piccolora) 
o 2 oboa (a 2. oboa válthat angolkürtre) 
o 2 klarinét (a második klarinét válthat kisklarinétra és/vagy 

basszusklarinétra) 
o 2 fagott  
o 4 kürt 
o 2 trombita 
o 3 harsona 
o 1 tuba 
o timpani, ütőhangszerek: 2 játékos  
o 1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor 

(kétcsatornás hangosítás lehetséges) 
o 1 hárfa vagy cimbalom 
o vonósok (max. 10-8-6-6-4). 
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B) Kamaraegyüttesre írott művek 
• A darabban szerepeltetni kell egy trombita szólistát.  
• A darab nem lehet rövidebb 7 percnél, és nem lehet hosszabb 15 percnél. 
• A művet legalább 10, de legfeljebb 16 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és 

nem léphet túl a következő hangszerelésen: 
o 2 fuvola (válthatnak altfuvolára és/vagy pikolóra) 
o 2 oboa (válthatnak angolkürtre) 
o 2 klarinét (1 válthat kisklarinétra vagy basszusklarinétra) 
o 2 fagott  
o 1 kürt 
o 2 trombita 
o 2 harsona 
o 1 tuba 
o ütőhangszerek: 2 játékos 
o 1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor 

(kétcsatornás hangosítás lehetséges) 
o 1 hárfa 
o 1 gitár 
o 1 basszusgitár 
o 1 cimbalom 
o vonósok (4-2-2-1). 

 
 
3. Mindkét kategóriára érvényes előírások 

• Egy jelentkező kategóriánként 1-1 művet adhat be. 
• A pályázaton nem lehet részt venni kórust vagy énekes szólistát szerepeltető 

művekkel. 
• A darab tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg, zaj). 
• Műrészletekkel (pl. két tétel egy háromtételes műből) nem lehet pályázni. 
• A beadott darab nem lehet: 

o korábban bemutatott mű; 
o kiadott mű (hangfelvétel, kotta). 

 
 
4. A pályamunkákkal kapcsolatos kikötések 

• A pályamunkákat pdf-formátumban, partitúraként kell benyújtani, maximális 
terjedelem 10Mb. 

• Rosszul olvasható, szkennelt kéziratokat, valamint zenekari szólamkottákat 
nem fogadunk el. 

• A pályázónak jeligét (szó, szólás vagy idézet) kell választania, és ezt a partitúra 
elején kell szerepeltetni. 

• A mű címének, az egyes tételek címének (ha van ilyen) és a mű 
tempóelőírásának szintén szerepelnie kell a partitúrán.  

• Nem lehet a partitúrákon a zeneszerző nevét feltüntetni, azt aláírni, vagy 
bármely más módon utalni a személyére. Ha egy beadott anyagon a zeneszerző 
kilétére utaló jelzés szerepel, az a mű versenyből történő automatikus 
kizárásához vezet! 

• Amennyiben a pályamunka hangszerelésében elektronikus hangszer vagy 
hangbejátszás, a pályázónak kell gondoskodnia a hangszer és a szükséges 
tartozékok rendelkezésre állásáról. 

http://www.bmc.hu/
mailto:office@bmc.hu
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5. Nevezési díj nincs. 
 
6. Nevezési határidő: 2020. augusztus 25. éjfél 
 
7. A beadás módja 
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet itt.  
 
8. Egyéb tudnivalók 

• A pályázat beérkezéséről visszaigazolást küldünk. 
• Az elődöntők eredményét szeptember 5-ig hozzuk nyilvánosságra, a döntőbe 

jutottakat telefonon is értesítjük. 
• A döntőbe jutott művek szerzőinek saját költségen kell gondoskodniuk a 

szólamkották elkészítéséről, amelyeket 2020. szeptember 10-ig elektronikus 
formában kell eljuttatniuk verseny szervezőihez az office@bmc.hu címre. A 
sokszorosítást és annak költségét a szervezők vállalják. 

• A döntőbe jutott szerzőktől a nyilvános előadás előtt a szervezők írásos 
nyilatkozatot fognak kérni, amelyben a szerzők 

o hozzájárulnak ahhoz, hogy darabjukról felvételt készítsen a Bartók 
Rádió, a Budapest Music Center és a Müpa;  

o elfogadják, hogy az első stúdiófelvétel joga az előadó zenekart illeti; 
o hozzájárulnak, hogy a nyilvános előadás kapcsán a zeneszerzői jogok 

közös kezeléséből származó jogdíjakon kívül egyéb honorárium nem 
illeti meg őket; 

o hozzájárulnak, hogy nevüket és fényképüket a szervezők külön díjazás 
nélkül felhasználhassák a zeneszerzőverseny promótálásának céljából; 

o vállalják, hogy a partitúrán, valamint minden információs anyagon, 
amelyben a díjazott mű a későbbiekben szerepel, feltüntetik a következő 
szöveget: „Ez a mű az Új Magyar Zenei Fórum 2020 zeneszerzőverseny 
……  díját kapta”; 

o vállalják, hogy a mű kéziratának másolatát korlátlan időre letétként a 
BMC Zenei Információs Központ és Könyvtárának rendelkezésre 
bocsátják. 

 
II. A zsűri és a zsűrizés menete: 
A nyertes zeneművek kiválasztása két fordulóban – elődöntő és döntő - történik. Az 
elődöntőben a zsűri zárt ülésen kategóriánként 4-4 művet választ ki, amelyek a 
döntőben, nyilvános koncert keretében kerülnek bemutatása. Az eredményhirdetésre 
az utolsó versenydarab elhangzását követően a helyszínen kerül sor.  
 
A zsűritagok kizárólag csak a jeligés pályamunkákat kapják meg bírálatra.  
 
Amennyiben egy zsűritag tudomást szerez arról, hogy valamelyik tanítványa részt 
vesz a versenyen, erről köteles tájékoztatni a szervezőket és a többi zsűritagot. 
 
A zsűritagok fenntartják maguknak a jogot, hogy valamely díjat ne adjanak ki. A zsűri 
döntése végleges, nem megfellebbezhető és semmilyen fórumon nem támadható 
meg. 
 
 

http://www.bmc.hu/
mailto:office@bmc.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1GdV7sRsf4FmhSd17PqiUkskdOzJ2usuLOdNgR8h3Sqe0dQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:office@bmc.hu
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A zsűri tagjai: 
Eötvös Péter, zeneszerző, karmester 
Gémesi Géza, zeneszerző, karmester 
Kovács László, karmester 
Pálfalvi Tamás, trombitaművész 
Pilz János, hegedűművész 
Serei Zsolt, zeneszerző, karmester, egyetemi adjunktus 
Tihanyi László, zeneszerző, karmester, egyetemi tanár, a kamaradarabok karmestere 
Vajda Gergely, zeneszerző, a nagyzenekari darabok karmestere 
 
 
III. Az Új Magyar Zenei Fórum 2020 díjai: 
 
Nagyzenekari kategória:  
1. díj 1.200.000 Forint, 2. díj 800.000 Forint, 3. díj 600.000 Forint   
 
Kamarazenei kategória:  
1. díj 600.000 Forint, 2. díj 400.000 Forint, 3. díj 300.000 Forint 
 
A díjak bruttó összegek. 
 
 
IV. A döntő-gálakoncert a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 2020 
programjaként valósul meg. 
 
A döntős kamaradarabok 2020. október 10-én a Budapest Music Centerben kerülnek 
bemutatásra az UMZE Kamaraegyüttes előadásában, Tihanyi László vezényletével, a 
szólista Pálfalvi Tamás trombitaművész.  
 
A döntős nagyzenekari művek 2020. október 11-én a Müpa – Fesztivál Színházban 
csendülnek fel az MR Szimfonikusok közreműködésével, karmester Vajda Gergely. Ezt 
követően kerül sor mindkét kategória eredményhirdetésére és az ünnepélyes 
díjátadóra. 
 
A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjaként megvalósuló verseny 
mindkét koncertjét, valamint a díjátadót a Bartók Rádió rögzíti. 
 
2020. június 

http://www.bmc.hu/
mailto:office@bmc.hu

