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A Fejér Megyei Diáknapok (továbbiakban Diáknapok) olyan összművészeti fesztivál, ahol minden 
Fejér megyei középiskolás diáknak lehetősége van megmutatni a tehetségét.  

A nagy létszámú részvételre való tekintettel a jelentkezés nem egyedileg történik, hanem az 
iskolákon keresztül, az iskolai kapcsolattartók segítségével. 

A kapcsolattartók munkáját minden nevező diák úgy segítheti, ha előtte elolvassa a 
Kategórialeírásokat és a Részvételi szabályzatot. 

A Diáknapok tulajdonképpen egy verseny is, ahol minősítő oklevelet (arany, ezüst, bronz, elismerő 
oklevél) kap minden résztvevő és a zsűri minden kategóriában kiemeli a különdíjas és a 
kategóriadíjas produkciót. A különdíjasok és a kategóriadíjasok az ünnepélyes 
eredményhirdetéssel kiegészülő gálaműsoron értékes ajándékokat kapnak. 

A pontozási rendszer eredményeképpen a legsikeresebb iskolák is kapnak díjat, és gazdára talál a 
Fesztiváldíj is, melyet 2018-tól egy új pontozási rendszer alapján ad át a Diáknapok főszervezője 
és a kiemelt támogatóként megjelölt két megyei jogú város, Székesfehérvár és Dunaújváros 
képviselője. 

Az új pontozási rendszerről a honlapon olvashatnak bővebben. 

 

 
Rendező 
Fehérvári Programszervező Kft. – továbbiakban Rendező 

 

Jelentkezhetnek: Az iskolai kapcsolattartókon keresztül Fejér megye középfokú oktatási 
intézményeinek tanulói, akik a 14. életévüket betöltötték. 

 

Hozzájáruló nyilatkozat: 14. életévét betöltött, de 18. életévét még nem betöltött diák esetén a 
jelentkezés érvényességéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A hozzájáruló 
nyilatkozat a www.diaknapok.hu oldalról letölthető. 

 

Meghirdetés időpontja: 2018. február 15., csütörtök 8 óra 

 

Jelentkezés módja: Az iskolák kapcsolattartói regisztrálnak a nevezési felületen, és feltöltik a 
nevezéssel kapcsolatos adatokat. Miután a kapcsolattartó elkészült a nevezés feltöltésével és 
beküldte az online nevezést, amely egyben megrendelésnek is minősül, azután a „Nevezés és 

http://diaknapok.hu/


megrendelés” című dokumentumot papír alapon, az iskola részéről cégszerűen aláírva, postai úton 
is be kell küldeni a Rendező címére. A „Nevezés és megrendelés” postára adásának határideje 
2018. március 14., szerda. A nevezés a díjbekérő alapján történt befizetéssel válik érvényessé. 

A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információ a honlapon olvasható. 

A jelentkezés a mentést követően bármikor megszakítható, és később onnan tovább 
folytatható.  
Jelentkezési határidő (amikor az internetes felület lezárul): 2018. március 12., hétfő 23 óra 

 

Fizetési határidő: 2018. március 30. (utalás), 2018. április 4. (készpénz) 

 

Nevezési díj: 
Egyéni műsorszámok esetén: bruttó 1 300 Ft/fő/ kategória 
Két és három fő esetén: bruttó 2 300 Ft/csoport/kategória 
Csoportok esetén: bruttó 4 100 Ft/csoport/kategória 

 
 
 
 
 
További költségek:  
Étkezési költségek: április 13-án, pénteken vacsorát, április 14-én, szombaton ebédet és vacsorát, 
április 15-én, vasárnap ebédet biztosítunk térítés ellenében:  

ebéd: bruttó 800 Ft,  

vacsora: bruttó 950 Ft.  

A megrendeléseket a jelentkezéskor rögzíthetik. 

 

2018-tól a szállásmegrendelésekben és a szállásdíjak kifizetésében a Rendező nem vesz részt. A 
jelentkezési felületen tájékoztatást adunk a szállásokról. 

 
A Fehérvári Programszervező Kft. az alábbi szálláshelyeket ajánlja. Az ajánlatkérést és a 
szállásfoglalást az iskoláknak közvetlenül a szálláshellyel kell intézni. 
 

Szállások: 
 

• Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 



• címe: 2400 Dunaújváros, Római körút 47–49. 

• férőhelyek száma: 100 fő (52 fiú, 48 lány) 

• ár (Ft/éj/fő): 1–50 főig: bruttó 2360.- 
         51 főtől: bruttó 2125.- 

• IFA (Ft/éj/fő): 400.- 

• telefonszám: +36 25 510-282 

• e-mail cím: titkar@rudas.hu 
 

• Kerpely Antal Kollégium (Dunaújvárosi Főiskola) 

• címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 33. 

• férőhelyek száma: 79 fő 

• ár (Ft/éj/fő): bruttó 2700.- 

• IFA (Ft/éj/fő): 400.- 

• telefonszám: +36 25 551-120 

• e-mail cím: bakosk@uniduna.hu 
 

• Lórántffy Zsuzsanna Szakközépiskola és Kollégium 

• címe: 2401 Dunaújváros, Radnóti Miklós utca 6. 

• férőhelyek száma: 100 fő (50 fiú, 50 lány) 

• ár (Ft/éj/fő): bruttó 2760.- 

• IFA (Ft/éj/fő): 400.- 

• telefonszám: +36 25 410 047 

 

 

Helyszínek: A honlapon minden kategória tervezett helyszínéről olvashatnak az érdeklődők. A 
helyszíneket közvetlenül senki ne keresse, ha kérdése van, azt a diaknapok@diaknapok.hu címre 
juttassa el, a továbbiakban a Rendező intézkedik, közvetít. 

 

Utazás: A székesfehérvári diákok számára Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának támogatásával április 14-én, szombaton reggel 7 órakor indul busz 
Dunaújvárosba, majd aznap este 19 órakor és 22.30 órakor indul vissza Székesfehérvárra. A 
vasárnapi – április 15. – ünnepélyes gála után közvetlenül is indulnak különjáratok Dunaújvárosból 
Székesfehérvárra. Az indulásokról és a jelentkezés feltételeiről később küldünk értesítést az 
iskolák számára. 

mailto:titkar@rudas.hu
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Fizetés módja: A költségek befizetése átutalással, igény esetén készpénzben történik, a Fehérvári 
Programszervező Kft. által elektronikus levélben és postai úton megküldött díjbekérő alapján. 

 

Készpénzes befizetés Székesfehérváron: a Művészetek Háza titkárságán (III. Béla király tér 1.) 
április 3-án és 4-én, 8–16 óráig.  

Dunaújvárosban: Rudas Közgazdasági Szakközépiskola titkárságán, április 3-án, 8–16 óra között. 

A számlát a díjbekérőn szereplő adatok alapján állítjuk ki. 

 

Befizetési határidő: átutalásos fizetés esetén: március 30., péntek, készpénzes fizetés esetén: 
április 4., szerda. 

A nevezési díj megadott határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén nem áll módunkban a 
jelentkezést elfogadni. 

 

Kategóriák és a kategóriánként nevezhető produkciók száma iskolánként:  
A diákok a kapcsolattartókon keresztül 12 kategóriában nevezhetnek. A kategórialeírásokról a 
honlapon találnak részleteket, amit a jelentkezés előtt kötelező megismernie minden diáknak. 

Minden nevezett produkciót rögzíteni kell majd a rendszerben, de ezt csak az iskolai 
kapcsolattartók tehetik meg! 

Különböző oktatási intézmények tanulóiból összeállt csoport esetén a nevező iskoláé a pont. 
Kérjük az iskolákat, hogy a közös produkciók nevezését egyeztessék egymással! 
Egy tanuló legfeljebb 3 színpadi és 2 egyéb produkcióval szerepelhet a Diáknapok programjában. 

A csoportos produkciókban résztvevők legalább felének középiskolás diáknak kell lennie. 

Egy tanuló maximum összesen 5 produkcióba nevezhető – ha mégis több produkcióba lesz 
nevezve egy diák, az kizárást von maga után. Kérjük, erre fokozottan figyeljenek oda a 
kapcsolattartó személyek és a diákok is! 
 

Színpadi kategóriák: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 

Egyéb kategóriák: 8., 9., 10., 11., 12. 

 

 

 

 

  

Kategóriák Nevezhető 
produkciók száma 

Leadási időpontok, határidők 
és szakmai konzultációk 



iskolánként 

1. Szólóének, társasének, kórus 15 A zsűrivel folytatott szakmai 
konzultáció a kategória 
helyszínén, a zártkörű zsűri 
értékelés után lesz. 
 

2. Vers- és prózamondás 15 

3. Diákszínpad 2 

4. Könnyűzene 15 

5. Népdal – népzene – néptánc 15 

6. Komolyzene – szólóhangszer, 
kamarazene 

15 

7. Sótájm 15 

8. Képző-, nép- és iparművészet 12 alkotás Csak személyesen lehet leadni az 
alkotásokat. 

Székesfehérváron: 2018. 
március 20–21. (kedd–szerda) 
8-17 óra között a Művészetek 
Házában 

Dunaújvárosban: 2018. március 
20-án, kedden 8–16 óra között a 
Rudas Közgazdasági 
Szakközépiskola titkárságán. 

Szakmai konzultáció 
időpontja: 2018. április 6., 
péntek 14 óra 
Helyszíne: Székesfehérvár, 
Művészetek Háza 
Kiállítás megnyitó: 2018. április 
14., szombat 16 óra, 
Dunaújváros, Széchenyi István 
Gimnázium 

9. Honismeret 15 dolgozat A dolgozatokat fel kell tölteni a 
nevezési felületre és postai úton 
is el kell küldeni a Rendezőnek. 

- postára adás határideje: 2018. 
március 19., hétfő 
- online feltöltés határideje: 
2018. március 19., hétfő 24 óra 
– személyesen: 
Székesfehérváron: 2018. 
március 20-21. (kedd–szerda) 
8-17 óra között a Művészetek 
Háza titkárságán 

http://diaknapok.hu/kategoriak/1-szoloenek-tarsasenek-korus/
http://diaknapok.hu/kategoriak/2-vers-es-prozamondas/
http://diaknapok.hu/kategoriak/3-diakszinpad/
http://diaknapok.hu/kategoriak/4-konnyuzenei-kategoria/
http://diaknapok.hu/kategoriak/5-nepdal-nepzene-neptanc/
http://diaknapok.hu/kategoriak/6-komolyzene-szolohangszer-kamarazene/
http://diaknapok.hu/kategoriak/6-komolyzene-szolohangszer-kamarazene/
http://diaknapok.hu/kategoriak/7-sotajm-vegyes-produkciok/
http://diaknapok.hu/kategoriak/8-kepzo-nep-es-iparmuveszet/
http://diaknapok.hu/kategoriak/9-honismeret/


Dunaújvárosban: 2018. március 
21-én, szerdán 8–16 óra között 
a Rudas Közgazdasági 
Szakközépiskola titkárságán 

Szakmai konzultáció 
időpontja: 2017. április 14., 
szombat 14.00 
Helyszín: Dunaújváros, 
Széchenyi István Gimnázium 

10. Irodalmi kategória 15 irodalmi alkotás Az alkotásokat fel kell tölteni a 
nevezési felületre és postai úton 
is el kell küldeni a Rendezőnek. 

- postára adás határideje: 2018. 
március 19., hétfő 
- online feltöltés határideje: 
2018. március 19., hétfő 24 óra 
– személyesen: 
Székesfehérváron: 2018. 
március 20-21. (kedd–szerda) 
8-17 óra között a Művészetek 
Háza titkárságán 
Dunaújvárosban: 2018. március 
21-én, szerdán 8–16 óra között 
a Rudas Közgazdasági 
Szakközépiskola titkárságán. 

Szakmai konzultáció 
időpontja: 2018. április 14., 
szombat 14.00 
Helyszín: Dunaújváros, 
Széchenyi István Gimnázium  

11. Fotó, film, vizuális műfajok 12 alkotás Az alkotások közül a 
kinyomtatott fotókat csak 
személyesen lehet leadni. A 
többit elegendő a nevezési 
felületen feltölteni.  

- online feltöltés határideje: 
2018. március 19., hétfő 24 óra 
– személyes leadás 
Székesfehérváron: 2018. 
március 20-21. (kedd–szerda) 
8-17 óra között a Művészetek 
Házában, 

Dunaújvárosban: 2018. március 

http://diaknapok.hu/kategoriak/10-irodalmi-kategoria-vers-es-prozairas/
http://diaknapok.hu/kategoriak/11-foto-film-uj-vizualis-kiserleti-mufajok-kategoria/


20-án, kedden 8–16 óra között a 
Rudas Közgazdasági  

Szakközépiskola titkárságán 
Szakmai konzultáció 
időpontja: 2018. április 6., 
péntek 14 óra 
Helyszíne: Székesfehérvár, 
Művészetek Háza 
Kiállításmegnyitó: 2018. április 
14., szombat 16 óra, 
Dunaújváros, Széchenyi István 
Gimnázium 
 

12. Médiakommunikáció 12 alkotás  A plakátokat csak személyesen 
lehet leadni. A kritikákat 
személyesen vagy postai úton 
kell eljuttatni a Rendezőnek, 
továbbá a nevezési felületre is fel 
kell tölteni. A reklámfilmeket 
pedig csak fel kell tölteni az adott 
felületre. 

– postára adás határideje: 2018. 
március 19., hétfő– online 
feltöltés határideje: 2018. 
március 19., hétfő 24 óra 
– személyesen: 
Székesfehérváron: 2018. 
március 20–21. (kedd–szerda) 
8-17 óra között a Művészetek 
Háza titkárságán 
Dunaújvárosban: 2018. március 
21-én, szerdán 8–16 óra között a 
Rudas Közgazdasági 
Szakközépiskola titkárságán. 

Szakmai konzultáció 
időpontja: 2018. április 6., 
péntek 14 óra 
Helyszíne: Székesfehérvár, 
Művészetek Háza 
Kiállítás megnyitó: 2018. április 
14., szombat 16 óra, 
Dunaújváros, Széchenyi István 
Gimnázium 

 

https://diaknapok.hu/kategoriak/12-mediakommunikacio/


 

A kategória leírások és a pontozási rendszer idén megújultak, ezekről a rendezvény honlapján 
olvashatnak: www.diaknapok.hu 

 
Sorrendek: A regisztrációs felület lezárása után a Rendező feldolgozza a közel 1000 diák, 300 
produkció és alkotás adatait, a színpadi kategóriákhoz elkészíti a sorrendeket, amelyeket 2018. 
április 3-án közread a rendezvény honlapján és eljuttat az iskoláknak is, amelyeknek 2018. április 
6-án, pénteken 18 óráig van lehetőségük véleményezni azt és módosításokat kérni. Április 7-től és 
a rendezvény napján erre már nincs mód. 

 
Díjazás: A legjobb produkciók – a zsűri döntése alapján arany, ezüst, illetve bronz fokozatú 
okleveleket kapnak. A legkiemelkedőbb produkciók Kategóriadíjban vagy Különdíjban 
részesülnek, továbbá a zsűri ajánlása alapján bekerülnek a Fejér Megyei Diáknapok Gálaműsorába, 
melyet 2018. április 15-én, vasárnap délután 14-órakor tartunk Dunaújvárosban, a Bartók 
Kamaraszínházban. 

 
Panaszkezelés: A Rendező mindent elkövet annak érdekében, hogy az esemény mindenki 
megelégedésére szolgáljon. A rendezvény során azonban lehetnek egyéb problémák is, melyekkel 
kapcsolatban a résztvevők panaszt tehetnek. Az ezzel kapcsolatos szabályzat a honlapon olvasható. 

A Rendező felhívja a figyelmet, hogy a panaszkezelési szabályzat nem vonatkozik a zsűri 
véleményére, minősítésére, a döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs. 

 
 
Kapcsolat: (minden részletes információ a program honlapján olvasható www.diaknapok.hu) 
 

Fehérvári Programszervező Kft. – Sári Máté 0670/682-0232, diaknapok@diaknapok.hu  

 

http://www.diaknapok.hu/
http://www.diaknapok.hu/
mailto:2016diaknapok@gmail.com

