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A Magyar  Fotóművészet i  A lkotócsopor tok  Or szágos  Szövetségének  e lek t ron ikus  h í r leve le
Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP/s, A-Mafosz/s 2019. január 7.

Elindult az Év Magyar Fotója – 
Év Magyar Fotósa pályázat

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége – együttműködve más fotográfiai szer-
vezetekkel – meghirdette, 2018–2019 fordulóján 
hagyományteremtő céllal elindította az Év Magyar 
Fotója – Év Magyar Fotósa pályázatot. A 2018. szil-
veszterén indult pályázat nyilvános, arra minden ma-
gyar állampolgár vagy magát magyarnak valló hivatá-
sos és amatőr fotós egyénileg nevezhet a MAFOSZ 
fotópályázati honlapján – több kategóriában.

Kategóriák
Színes – kötetlen
Monokróm – kötetlen
Portré és zsáner
Akt
Szociofotó
Sajtófotó
Sport
Természet
Táj- és városkép 
Magyarság

A pályázatra egy szerző által beküldhető pályaművek 
maximális száma: legfeljebb 30 kép. Egy kategóriában 
beküldhető pályaművek maximális száma: legfeljebb 

http://www.mafosz-contest.hu/
http://www.mafosz-contest.hu/
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5 kép. Nem lehet pályázni 2016-ban vagy 2016-tól 
korábban nyilvánosságra hozott alkotásokkal.

Nevezési díj: pályázóként 5000 Ft, amit átuta-
lással kell a MAFOSZ számlaszámára befizetni:  
11701004-20122009-00000000. Érvényes az a neve-
zés, amelynél a nevezési díj 2019. február 1-ig meg-
érkezik.

A pályázati anyagokat a pályázók REGISZTRÁCIÓ 
UTÁN tölthetik fel a MAFOSZ fotópályázati oldalára, 
JPG formátumban, sRGB színmódban. A feltölthető 
képek hosszabbik oldala pontosan 3000 pixel. 

Zsűri. A pályázatok elbírálására hazai és külföldi fo-
tográfiai szervezeteket kértünk fel, hogy delegáljanak 
a fotográfiában elismert szakembereket. A független 
zsűri a pályázók által beküldött képeket anonim mó-
don, online felületen bírálja. A zsűrizés kétfordulós. A 
rendező a zsűrizés eredményét teljes részletesség-
gel nyilvánosságra hozza.

A zsűri tagjai:  
– Hamarits Zsolt, Balogh Rudolf-díjas fotográfus, a 
Magyar Fotóművészek Szövetsége elnökségi tagja;
– Potyó Imre, Az év természetfotósa 2018 cím nyerte-
se, a Magyar Természetfotósok Szövetségének tagja;
– Vajda János, a MAOE Fotóművészeti Tagozatának el-
nökségi és a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja;
– PhDr. Vĕra Matĕjů, a Cseh Fotográfiai Szövetség 
elnöke;
– egy további fotós szervezet képviselője

A pályázat fő díját, az Év Magyar Fotósa címet 
a legkiemelkedőbb kollekció szerzője, a legeredmé-
nyesebb egyéni pályázó nyeri el. 

Az Év Magyar Fotója díjat az egyes kategóriák-
ban győztes fotók közül választja ki a zsűri. 

Különdíjakat a pályázat támogatói ajánlják fel, 
melyhez továbbra is várjuk a szponzorokat. (A kiál-
lítás megnyitásáig a pályázat támogatóinak köre fo-
lyamatosan bővül.)

A pályázat anyagából minőségi művészi nyoma-
tok előállítása a cél, a kiállításhoz a pályázat rang-
jához méltó reprezentatív kiállítási lehetőséget kere-
sünk. A kiállítás anyagából egy igényes katalógust, 
fotóművészeti albumot jelentetünk meg.

Pályázati naptár:
A képek feltöltésének vége:      2019. január 31. 24:00
Zsűrizés: 2019. február folyamán
Az eredmény kiértesítése: 2019. március 1-ig.
Kiállítás, díjátadás: 2019. május

További részletek a MAFOSZ honlapján, pályázati ol-
dalán és a Fotósélet hírlevélben. 
Kapcsolat: fotoselet2@gmail.com

MAFOSZ tisztújítás – 
jelöltállítás

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége 2019. év elején tisztújító közgyűlést tart.

A MAFOSZ Választási Szabályzatával összhangban 
a Jelölő Bizottság feladata a jelölések összegyűjtése. 
A jelölt-állítás fontos szempontja, hogy csak akkor vá-
lik valaki jelöltté, ha legalább 3 tagszervezet támogat-
ja ebben. A jelölttől a jelölő tagszervezet szerzi be az 
írásos nyilatkozatot (melyet a www.mafosz.hu web-
lapról, a MAFOSZ/Szabályzatok menüpontból lehet 
letölteni), mely a tisztség elvállalásáról szól.

Ha valakit több tisztségre jelöltek, akkor mindegyik-
ről külön kell nyilatkoznia. Ha valakit egy tisztségre 
több tagszervezet is jelölt, akkor elegendő egyszer 
nyilatkoznia, és annak a tagszervezetnek juttatnia el a 
nyilatkozatát, aki őt először megkereste. A kitöltendő 
nyilatkozatok (melyek sokszorosíthatók) letölthetők a 
MAFOSZ honlapjáról.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatokat szkennelve 
e-mailen ( ronyairita@yahoo.com), vagy postai úton 
(7043 Bikács, Kossuth u. 8.) 2019. február 2-ig kell el-
juttatni a Jelölő Bizottság elnökének, Rónyai Ritának.

Jelölő Bizottság

Egy százalék az adóból
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának 
egy százalékos felhasználásáról, támogassa a 
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Or-
szágos Szövetségének tevékenységét felaján-
lásával. 

A Mafosz adószáma: 

19573975-1-13.

Ha a tagszervezetekben tevékenykedő közel 
2000 fotósnak csak a fele rendelkezne az adó-
ja 1%-áról a MAFOSZ számára, meg lenne old-
va a szervezet éves gazdálkodása. Kérem ezért 
a tagszervezetek vezetőit, küldötteit, hirdessék 
ezt a lehetőséget saját szervezetük tagjai kö-
zött! Ez nem egy újabb dézsma, nem kell plusz 
még egy százalékot fizetni, hanem az amúgy 
is fizetendő adó egy százalékáról rendelkezhe-
tünk, hogy az a központi „kalapba” kerüljön, 
vagy valamelyik szervezethez.

Horváth Imre

http://www.mafosz-contest.hu/
http://mafosz.hu
http://www.mafosz-contest.hu/
http://www.mafosz-contest.hu/
http://mafosz.hu/fotoselet/2018.html
mailto:fotoselet2@gmail.com
http://mafosz.hu/images/Mafosz/Nyilatkozat_tisztsegvallalasrol.doc
mailto:ronyairita@yahoo.com
http://mafosz.hu/2-uncategorised/97-egy-szazalek-az-adobol.html
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FOTÓKIÁLLÍTÁSOK

��Meghívó Tálos Péter EFIAP, AMAFOSZ/b fotómű-
vész, a Magyar Kultúra Hete alkalmából rendezett, 
Erdélyi utakon című kiállítására, 2019. január 25-
én 17.30 órára a ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyba. 
Megnyitja: Liziczai Miklós, a Győri Fotóklub Egyesület 
elnöke. Közreműködik: Bogdán Eszter ének, Németh 
Péterné vers. A kiállítás február végéig látogatható az 
intézmény nyitvatartási idejében, hétfő-péntek 9–19. 
(9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 90.)

��A 60+Fotókör szeretettel várja az érdeklődőket az 
1. Vál-völgyi fotóstábor 2018. Tabajd című fotókiállí-
tásának megnyitójára. Kiállítási megnyitó ideje: 2019. 
január 22. 14 óra. Megnyitja: Preisinger Éva koreográ-
fus és Köllő Miklós rendező, a Vál-Völgyi Szenior Mű-
vészeti Alkotóház alapítói. Műsort ad a 15 éves Tarka 
Színpad. A kiállítás helye: Újbudai Önkéntes Koor-
dinációs és Módszertani Központ. 1112. Budapest, 
Kérő u. 3. A kiállítás 2019. március 1-ig látható.

��A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából 2019. 
január 19-én (Szombaton) 11 órakor a Jászkun Fo-
tóklub „KRUMLOV MAGYAR SZEMMEL” címmel fo-
tókiállítást rendez Szolnokon az Aba-Novák Kulturális 
Központ, AGÓRA Galériájában (Szolnok, Hild tér 1., 
I. emelet) A kiállítást Barta Ilona grafikusművész nyitja 
meg.

��2019. január 18., 17 óra: Heves Megyei Fotóklub 
Jubileumi kiállítása, Gárdonyi Géza Színház

��PAPP ELEK KIÁLLÍTÁSA CHILÉBEN. 2019. január 
15-én nyílik Papp Elek kiállítása Vina del Mar-ban, Chi-
lében.

��Szeretettel meghívjuk Önt és családját a Szegvári   
Művelődési Házba a DaDalia Galeria Fotóköre há-
rom   tagjának természetfotóiból válogatott   TERMÉ-
SZETES PILLANATOK című kiállítás megnyitójára, 
2019. január 12-én 16 órára. A kiállításon Szőke Ni-
koletta, Czakó Imre és Dovicsin András képei kerül-
nek kiállításra. A kiállítás házigazdája: Pöszmet Zsolt. 
Bevezetőt mond: Vighné Németh Ildikó. A hangulat-
ról Koszti Máté gondoskodik. Helyszíne a Művelődési 
Ház galériája. Szegvár, Régiposta u. 1. A kiállítás meg-
tekinthető február 1-ig. Mindenkit szeretettel várnak a 
rendezők! A Szegvári  Művelődési Ház és a DaDalia 
Galeria Fotóköre. 

��2019. január 11. 
péntek 18 óra: Jeges 
lencsék – Horváth 
Imre, Kaszás Gergő, 
Niksz Gyula és Rácz 
Péter – a Biatorbágyi 
Fotóklub tagjainak 
kiállítása. Négy fotós 
lenyűgöző kalandja 
Szibériában, a befa-
gyott Bajkál tavon. 
Az ott töltött idő 
alatt, számos külön-
leges helyszínt örökí-
tettek meg, ezekből 
válogatták ki a mos-
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tani kiállítás anyagát. Helyszín: 
MMMH, Törökbálint, Munkácsy 
Mihály u. 83.

��Dósa László MADARAK című 
fotókiállításának megnyitója: 
2019. január 11-én, 18 órakor 
lesz a Szepes Gyula MK. kiállító 
termében. Mindenkit szeretettel 
várunk (2030 Érd, Alsó u.9.)!

��Áment Zsóka, a 60+Fotókör 
vezetője szeretettel várja az ér-
deklődőket Velencei maszkok 
című kiállításának megnyitójára 
2019. január 11-én, 18 órakor, az Őrmezei Közössé-
gi Ház Társalgó-Galériájába. A kiállítást megnyitja: Ke-
serű András kultúraszervező, az Őrmezei Közösségi 
Ház vezetője. Gitáron játszik Csiki Janka, a Weiner 
Leó Zeneiskola növendéke. A kiállítás 2019. február 
11-ig látható.

��Mindenkit szeretettel 
várunk a XVIII. Nemzet-
közi Magyar Fotószalon 
Felvidéki kiállítássoroza-
tának ötödik helyszínére, 
a Párkányi Barta Gyula 
Galériába. Megnyitó: 
2019. január 9. szerda 
16-óra. A következő kiál-
lítás – egy kis magyaror-
szági kitérővel – Ózdon, 
a Digitális Erőmű Előtér 
Galériájában lesz 2019. 
február 15-én.

��Dévényi Dömötör,  a 60+fotókör tagja szeretettel 
várja az érdeklődőket Újbudai barangolások c. fotó-
kiállításának megnyitójára, 2019. január 8-án, 17 óra-
kor. A kiállítást megnyitja: Keserű András kultúraszer-
vező, az Őrmezei Közösségi Ház vezetője. Helyszín: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, XI. kerületi Karinthy 
Frigyes Könyvtár  (1117 Budapest XI. ker. Karinthy 
Frigyes út 11.) Megtekinthető: 2019. február 22-ig, a 
nyitvatartási időben: hétfő, szerda, péntek: 13-19 óra; 
kedd, csütörtök: 10-16 óra, szombat

��A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fo-
tókör meghívja Önt és kedves barátait a Művelődé-
si és Ifjúsági Házba (Szentes, Tóth József u. 10-14.)
a DEBRECENI ÚJ FOTÓMŰHELY tagjainak VARÁZS-
LATOK, MŰHELYTITKOK 11. című kiállítására. A kiál-
lítást megnyitja 2019. január 7-én (hétfőn) 18 órakor 
Seres Géza fotóművész. Kiállító alkotók: Balogh Gá-
bor, Baloghné dr. Kovács Matild, Csergő András, Gál 
András, Palotás Lehel, Seres Géza, Tuskáné Koncz 
Éva, Varga Tamás. A kiállítás megtekinthető 2019. feb-
ruár 8-ig, az intézmény nyitvatartási idejében.

��2019. január 7-én 
17 órakor a DD Galé-
riában a Fotó Natura 
Egyesület „Az ezer-
arcú természet” című 
kiállítása nyílik meg. 
Köszöntőt mond Szűcs 
László, megnyitja Fabó 
Katalin. A kiállítás meg-
tekinthető január 30-ig 
munkanapokon 16–
18 óráig.

MAFOSZ
A MAFOSZ címe: 
2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 12. 
fotoselet2@gmail.com 
Tel.: 06 (30) 9652-462
http://mafosz.hu
A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13
Számlaszáma: 11701004-20122009-00000000



37. MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT
A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FOTÓRIPORTEREK SZAKOSZTÁLYA KIÍRJA  

A 37. MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZATOT

Figyelem! Új helyszínen a zsűrizés!
A pályázatra elsősorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várjuk, de 
a megmérettetés – a korábbi évekhez hasonlóan – minden 18. életévét betöltött pályázó számára nyitott.

 A pályázatra beküldött képekből vándorkiállítás és Az év fotói album készül.

Pályázni 2018. január 1. és 2018. december 31. között készült képekkel lehet a Hír (egyedi) és a Képriport 
kategóriákban. Az időbeli korlátozás nem vonatkozik a többi „sorozat” kategóriára, ahova több éven átí-
velő, elemző pályaművek is beküldhetők, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2018-ban készült felvétel. 
A pályázatra korábbi években díjat nyert képek nem adhatók be. A Magyar Sajtófotó Kiállításon korábban 
bemutatott, de díjat nem nyert sorozat 4 korábban már kiállított képnél többet nem tartalmazhat. Egy 
pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből 
vagy képsorozatból. Egy képsorozat legfeljebb 10 képet tartalmazhat. Egy kép csak egyszer adható be, 
nem szerepelhet egyszerre egyedi képként és sorozat részeként is.

Pályaművek az alábbi kategóriába adhatók be:

1. Hír-eseményfotó (egyedi)
2. Képriport (sorozat)
3. Mindennapi élet (egyedi)
4. Mindennapi élet (sorozat)
5. Emberábrázolás-portré (egyedi)
6. Emberábrázolás-portré (sorozat)
7. Művészet (egyedi)
8. Művészet (sorozat)
9. Sport (egyedi)
10. Sport (sorozat)
11. Természet és tudomány (egyedi)
12. Természet és tudomány (sorozat)
13. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)
14. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS MENETE

Pályázni kizárólag online módon lehet, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás hivatalos honlapján (www.
sajto-foto.hu). Itt kell a pályázatra jelentkezni és a pályaműveket feltölteni, itt láthatók az előválogatott 
képek és a fotósok szakmai portfóliója. A pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pá-
lyázatkezelő rendszer támogatja. Ez a rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát.

Jelentkezni 2018. december 17. 10:00 órától – 2019. január 16. 09:00 óráig lehet. 
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A jelentkezés feltételei:

• az eContest rendszerben való regisztráció/belépés
• az online nevezési lap kitöltése
• a pályázat tárgyát képező képek feltöltése, valamint a pályázat véglegesítése
• a nevezési díj befizetése
• az Adatvédelmi tájékoztató és az ahhoz tartozó nyilatkozatok elfogadása

A JELENTKEZÉS LÉPÉSEI:

1. Regisztráció és belépés az eContest rendszerbe

A jelentkezés és a képek feltöltése a www.sajto-foto.hu oldalon, regisztráció után lehetséges. Akik már ko-
rábban regisztráltak, a „Belépés” gombra kattintva, a jelszó és felhasználónév megadásával be tudnak lépni.

Elfelejtett jelszó esetén a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával új jelszó kérhető. Ebben 
az esetben nem szükséges újbóli regisztráció. A kérés elküldését követően az eContest rendszer e-mail-
ben elküld egy linket a megadott e-mail címre, amely segítségével beállítható az új jelszó.

2. Az online nevezési lap kitöltése

Az online nevezési lap a regisztrációt vagy belépést követően válik elérhetővé. Egy pályázónak – függet-
lenül attól hány kategóriában pályázik – csak egy nevezési lapot szükséges kitöltenie.

Első lépés az adatlap kitöltése a személyes adatok megadásával.

Az adatlapon kérjük a „A megyékben dolgozó,legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter” és a „Szalay  
Zoltán-díj – a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter” kategória mezők helyes kitöltését, 
annak érdekében, hogy a pályázat bekerüljön ezen két különdíjas kategóriába is.

A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter lehet

• az a fotóriporter, aki elsődlegesen vidéki orgánumoknak dolgozik vagy
• az a fotográfuss, aki életvitelszerűen Budapesten és Pest megyén kívül él, tevékenysége révén, 
 vagy egyéb módon jellemzően a vidékhez kötődik, függetlenül a lakcímkártyán feltüntetett hivatalos 
 lakóhelyétől.

Szalay Zoltán-díj – a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter lehet
• az a fotográfus, aki 2018. december 31. napjával nem tölti be 30. életévét.

Az adatlap kitöltése mellett, kérünk feltölteni egy AKTUALIZÁLT, nyelvenként 850 karakternél nem 
hosszabb önéletrajzot (lehetőség szerint angolul is) és egy nyomdai minőségű (300 dpi; minimum 
2400x3400pixel) arcképet, amelyek a pályázathoz kapcsolódó kiadványokban és a pályázat hivatalos 
honlapján: (www.sajto-foto.hu) jelennek meg, a pályázaton elért eredményekkel együtt. Az év fotói kötet 
szerkesztői fenntartják a jogot az önéletrajzok szerkesztésére, de az abban rögzített adatok valóságtar-
talmát nem ellenőrzik.

A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, beküldött képei minden tekin-
tetben megfelelnek a kiírásnak. A nevezéssel a pályázó kijelenti, hogy a képeket ő készítette és rendelke-
zik a beadott képek eredeti változatával. 
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A nevezési lap kitöltése
• az adatlap mezőinek kitöltésével
• az önéletrajz feltöltésével
• az arckép feltöltésével
• a szükséges nyilatkozatok megtételével válik teljessé.

3. Pályázati anyagok feltöltése, valamint a pályázat véglegesítése

A pályázati anyagok feltöltésekor a pályázók a nevezni kívánt technikai feltételeknek megfelelő pályaműveket 
tölthetik fel a szerverre, ezért kérjük, hogy a képek technikai paramétereiről szóló részt alaposan olvassák át. 

Az érvényes pályázat feltétele a képaláírás mező kitöltése is, amelynek kritériumai a „Formai és technikai 
követelmények” pontban olvashatók. A pályamű a képaláírással együtt válik teljessé. 

A jelentkezési határidő végéig a pályázók tetszőleges alkalommal, szabadon módosíthatják feltöltött anyagaik 
tartalmát mindaddig, amíg nem véglegesítik a pályázatukat, az erre vonatkozó gombra történő kattintással.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a leadási határidő vége előtt, az utolsó napokban, a tömeges hasz-
nálat miatt a feltöltés lelassulhat, ezért kérünk minden pályázót, hogy a feltöltést minél előbb végezze el.

4. Nevezési díj befizetése

A pályázaton való részvétel, a korábbiakhoz hasonlóan, nevezési díjhoz kötött. A nevezési díj összege 
bruttó 6000 Ft.

A díjat a nevezési lap kitöltését követően, de legkésőbb 2019. január 15. 24:00 óráig, a jelentkezési határ-
idő végéig kell befizetni. A jelentkezési határidő után indított átutalásokat nem áll módunkban elfogadni. 
A pályázaton való részvétel a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.

A nevezési díj bankkártyával, banki átutalással vagy banki befizetéssel egyenlíthető ki.

A banki átutalások és befizetések átláthatósága érdekében a nevezési díjakat az eContest rendszert 
üzemeltető EOX Kft-nek, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás technológiai támogatójának a bank-
számlájára kérjük átutalni. Bankszámla szám: 10700488-66857734-52000001. Átutalás vagy banki befi-
zetés esetén a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a pályázó azonosító számát, amely a honlapon,  
a „Nevezési adatlap” menüben, „Nevezési adatlap sorszáma” néven található).

A számlázási név, székhely, elérhetőségek (email, telefonszám) és ÁFÁ-s számla igény a fizetés során  
adható meg. (A számlát, az EOX Kft-vel való elszámolást követően, a MÚOSZ állítja ki.)

5. Adatvédelmi tájékoztató és az ahhoz tartozó nyilatkozatok elfogadása

A pályázó a nevezési lap kitöltésével, a pályázati anyag beküldésével, az Adatvédelmi tájékoztató és 
az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok elfogadásával automatikusan elfogadja a Magyar Sajtófotó Pályázat 
és Kiállítás jelen pályázati kiírásában rögzített feltételeket is, és egyben hozzájárul, hogy a beküldött pá-
lyaműveket a rendezők térítésmentesen:

• a kiállítás és/vagy kiállítás-sorozat anyagába beválogassák és azt, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás  
 neve alatt, a kiállítás(ok) részeként, időbeli és térbeli korlátozás nélkül bemutassák
• a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos publikációkban felhasználják
• a zsűrizés internetes közvetítése során a www.sajto-foto.hu oldalon megjelenítsék
• a pályázat online és print archívumában megőrizzék
• nyilvánossá tegyék a sajtófotó hivatalos honlapján: www.sajto-foto.hu 
• Az év fotói sajtófotó évkönyvbe (nyomtatott és e-book) beválogassák és ott publikálják.
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A Magyar Sajtófotó Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás 
rendezvényeihez és kommunikációjához, illetve a főtámogatónak és a díjfelajánlóknak a pályázathoz és 
kiállításhoz kapcsolódó kommunikációjához használhatók fel térítésmentesen. A pályaművek minden 
további online vagy offline kiállításon és egyéb eseményen való felhasználásához a pályázó írásbeli bele-
egyezése szükséges. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy életrajza, portréja és beadott képei a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiál-
lítás honlapjának (www.sajto-foto.hu) nyilvános archívumába kerülnek.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak. Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai 
korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai 
hibák eltávolítása. Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltozta-
tása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása egy képhez. A képek eredeti, nyers (RAW, 
NEF, stb.) fájljait a zsűri bekérheti. 

Képfelbontás:
A pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet 
kisebb, mint 2100 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt. Az ezen értékhatárokon 
kívüli képeket a rendszer automatikusan elutasítja, és nem engedi feltölteni.

Kép formátum és méret:
Pályázni és feltölteni kizárólag JPG (JointPhotographicExperts Group) formátumú képpel lehet. A képtö-
mörítési minőség 100% (százalék) ajánlott. A maximális fájl méret 19 Mbyte. Ennél nagyobb méretű ké-
peket a rendszer automatikusan elutasít, és nem enged feltölteni. (Nagyobb fájlméret esetén javasoljuk 
a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)

Képaláírás:
Tekintettel arra, hogy a képaláírás a sajtófotó műfaj igen fontos eleme, kérjük a pályázókat, hogy formailag 
és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 300 leütés 
lehet szóközökkel együtt, a képriportok bevezető szövege maximum 1000 leütés lehet.

A pályaműveket nemzetközi zsűri bírálja el, így a zsűrizés nyelve angol. A képcím és a képaláírás angol 
nyelvű mezőjének kitöltése is kötelező! Amennyiben a szövegekhez nincsen angol fordítás, a magyar 
szöveget kérjük az angolnak fenntartott mezőben megismételni. 

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a képaláírás a következő kérdésekre válaszol: Mikor? Ki? Mit? 
Hol? Miért? Az egyes kérdések értelemszerűen kezelendők, tehát, ha konkrét esetben nem tehetők fel, 
akkor a választ sem kell a képaláírásban megfogalmazni.

A zsűrizés anonimitásának megőrzése érdekében fokozottan felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy 
a kép neve és képaláírása nem tartalmazhat utalást a szerző kilétére, az őt megbízó orgánumra, ügynök-
ségre!

A pályázat anyagából készülő kiállítás és Az év fotói kötet szerkesztői fenntartják a jogot a szövegek szer-
kesztésére. 
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ZSŰRIZÉS ÉS DÍJAZÁS

A zsűrizés menete:

A zsűrizés időpontja: 2019. január 25-26-27.

A zsűrizés helye: – figyelem: ÚJ HELYSZÍN! – Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 
(1065 Budapest, Nagymező u. 8.) 

A zsűri valamennyi, érvényes pályázatot benyújtott pályázó pályaművét áttekinti és többfordulós zsűrizés 
során bírálja el. A zsűri köteles kizárni a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályaműveket.

A zsűri az 1. fordulóban, az ún. előzsűrizés során, a kategória kiírásoknak megfelelően előszűri a pá-
lyaműveket online módon, azzal a céllal, hogy a második fordulóba csak a kategória tartalmának meg-
felelő, szakmailag, technikailag és esztétikailag kifogástalan fotók kerüljenek. A 2. 3. és 4. forduló során 
a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait, míg végül az 5. fordulóban kialakítja a döntőbe jutott 
képek végső sorrendjét. A képek számától függően a fordulók száma változhat.

A zsűrizés anonim módon történik. A zsűrizés – az 1. fordulót és a díjazás utolsó szakaszát kivéve – nyil-
vános, és online közvetítés formájában is követhető. 

A zsűrinek joga van egy továbbjutásra esélytelen sorozatból egyetlen kiemelkedő képet kiválasztani, és 
azt az azonos kategóriának megfelelő „egyedi” kategóriába áttenni.

A sorozatok képei Az év fotói albumban és a kiállításon módosított sorrendben szerepeltethetőek.

Az eredmény – a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj győzteseinek kivételével – a zsűrizés lezá-
rását követő napon, 2019. január 28-án, a Capa Központban, sajtótájékoztató keretében válik nyilvánossá. 

A zsűri

A pályaműveket a kiíró által felkért neves külföldi és magyar szakemberek bírálják el. A nemzetközi zsűri 
közös munkanyelve az angol. 

A díjazás

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. kategóriadíjat adhat ki.

A kategória díjakon felül a zsűri az alábbi különdíjakat adhatja ki:

• a MÚOSZ Nagydíja
• André Kertész-nagydíj a legjobb emberközpontú, dokumentarista képért vagy képsorozatért
• Munkácsy Márton-díj a legjobb kollekcióért
• Szalay Zoltán-díj – a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter
• A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter

A díjak átadása, a nagydíjak nyilvánosságra hozatala

A díjátadó 2019. április 5-én, a Magyar Sajtófotó Kiállítás ünnepélyes megnyitóján, a Robert Capa Kortárs Fo-
tográfiai Központban lesz. Itt jelentik be a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj győzteseinek nevét is.
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NYILVÁNOSSÁG ÉS SZERZŐI JOGOK

Az eContest rendszerben minden pályázónak csak a saját adatállományához van hozzáférési joga, a pá-
lyaművek és a pályázók adatai az eredményhirdetésig nem nyilvánosak.

A feltöltött képek a pályázati határidő végéig módosíthatók, amennyiben a pályázó maga le nem zárja 
saját anyagát.

A Magyar Sajtófotó Pályázatra beküldött pályaművek kizárólag a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás 
rendezvényeihez és kommunikációjához, illetve a főtámogatónak és a díjfelajánlóknak a pályázathoz és 
kiállításhoz kapcsolódó kommunikációjához használhatók fel térítésmentesen. A pályaművek minden 
további online vagy offline kiállításon és egyéb eseményen való felhasználásához a pályázó írásbeli bele-
egyezése szükséges.

A pályázó ezen kívül tudomásul veszi azt is, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános 
bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beadó 
fotográfust (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

 

MÚOSZ
Fotóriporterek Szakosztálya

Budapest, 2018. november 26.
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