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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. július 15.

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

A MAFOSZ Év Fotóművészeti 
Alkotócsoportja 2019  
és Év fotográfusa 2019
A MAFOSZ Év Fotóművészeti Alkotócsoportja 2019 
és Év fotográfusa 2019 beadási határideje 2019. jú-
lius 20.

Az önértékelés időszaka 2018. július 1-től 2019. jú-
nius 30-ig terjed. A szabályzatok és önértékelő táblá-
zatok megtalálhatók a MAFOSZ-menü, szabályzatok 
almenüjében is.

A MAFOSZ évente kiadja az Év Fotóművészeti Al-
kotócsoportja és az Év fotográfusa cím 2. és 3. helyét 
is, nyilvántartásaiban rögzíti.

Ez egy kiváló lehetősége az alkotócsoportoknak, 
hogy felmérjék tevékenységüket, munkájukat. (Ko-
rábbi évek eredményei)

Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja (ÉFA) ÉFA ki-
tüntetési szabályzat (doc) Önértékelő táblázat (xls), 
klubrészletező (xls), egyéni alkotók részletező (xls)

A szabályzatot és értékelési rendszert úgy alakí-
tottuk ki, hogy a pályázatok képelfogadásai mellett 
nagyobb hangsúlyt kapjanak a fotópályázatok, kiállí-
tások rendezése, szakmai programok tartása stb. A 
2019. évi Közgyűlésen ennek még nagyobb hang-
súlyt kívánt adni a MAFOSZ.

A pályázat csak a MAFOSZ által kialakított excel 
Értékelő táblázatban (xls formátumban) adható be di-
gitálisan. Az összesítő táblázat darab (fő) oszlopának 
kitöltésével a pontszám cellákat az Excel automatiku-
san tölti ki. Az önértékeléshez tartozik az alkotócso-
port előző évi munkáját bemutató „klubrészletező” 
és az egyes tagok tevékenységét bemutató „egyéni 
alkotók részletező” táblázat. Alkotókként külön-külön 

kell kitölteni, s az összesített darabszámot feltüntetni a 
főlapon. Kérjük, e táblázatokat használják, ne másol-
ják át másik állományba, vagy ne konvertálják másik 
programba. (Az értékelő táblázat főlapját postai úton 
is meg kell küldeni: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.)

A pályázat benyújtásának helye: MAFOSZ elnöke: 
fotoselet2@gmail.com.

Az Év fotográfusa Új Év fotográfusa szabályzat (doc) 
3 lapos Önértékelő táblázat (xls)

2018-ban is, a szabályzat szerint 1., 2. és 3. díjat is 
kiad a MAFOSZ.

A pályázat csak a MAFOSZ által kialakított excel 
Értékelő táblázatban (xls formátumban) adható be 
digitálisan. Az összesítő táblázat darab és pontszám 
celláit az Excel automatikusan tölti ki a következő ol-
dalak Hazai és FIAP fülein felsorolt elfogadások és dí-
jak alapján. Kérjük, e táblázatot használják, ne másol-
ják át másik állományba, vagy ne konvertálják másik 
programba. (Az értékelő táblázat főlapját postai úton 
is meg kell küldeni: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.)

A pályázat benyújtásának helye: MAFOSZ elnöke:    
fotoselet2@gmail.com.

Utazás a Világ körül, 2019  
fotópályázat – meghosszabbítva
A Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége digitális fotópá-
lyázatot hirdetett Utazás a 
Világ körül, 2019 címmel.
A fotók feltöltési idejét meg-
hosszabbítottuk 2019. július 
20-áig.
Részvételi feltételek a www.mafosz.hu oldalon. 
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FOTÓKIÁLLÍTÁSOK

��MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA központi rendez-
vénye – XXXVI. MAFOSZ Szalon, MAFOSZ Diaszalon 
2019 megnyitója – 2019. augusztus 24., Veszprém.

��Az Év Magyar Fotója–Év Magyar Fotósa pályázat 
másodkiállítása: Szociális Szolgáltató Tömb földszint-
je - Nagyvenyim, Fő u. 16/1. A kiállítás megnyitójára 
az épület adásával egyidejűleg kerül sor 2019. au-
gusztus 3-án, szombaton 12 órai kezdettel. (Követke-
ző kiállítás szeptemberben: Gyergyóremete)

��Tisztelettel meghívjuk a Múlt és jelen fotópályázat 
kiállítására. Helyszín: Soproni Egyetem, Lámfalussy 

Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulája, Sopron, 
Erzsébet utca 9. Időpont: 2018. július 20. 15 óra. A 
kiállítást megnyitja: Hipságh Gyöngyi EFIAP, A-MA-
FOSZ/g fotóművész. Közreműködik: Sárközi Rózsa 
hegedű, Varga Orsolya gitár. A kiállítás augusztus 8-ig 
tekinthető meg.

��Szeretettel meghív-
juk Önt és családját 
a DaDalia Galeria 
Fotóköre tagjainak 
alkotásait bemutató 
„OBJEKTÍVVEL SZUB-
JEKTÍVEN” című kötet-
len témájú fotókiállítás 
megnyitójára, a Dere-
kegyházi Dr. Brusznyai 
Árpád Művelődési ház 
nagytermébe, 2019 
július 10-én 15 órára. 
A kiállításon Czakó 
Imre; Dovicsin And-
rás; Fuchs Izabella; Ifj. Dovicsin András; Kolbe Gábor; 
MIchel János; Pap íábris; Pap Gábor; Peringer Katalin 
fotói kerülnek közönség elé. A kiállítás és megnyitójá-
nak házigazdája Molnár-Tamás Erika. A kiállítókat be-
mutatja Dovicsin And-
rás, a DaDalia Galeria 
Fotóköre vezetője. Kö-
szöntőt mond SZABÓ 
ISTVÁN Derekegyház 
polgármestere.

��Kállay László (He-
ves Megyei Fotóklub) 
„Ember és természet” 
c. fotókiállítása látha-
tó Ungváron, 2019. 
július 5–25 között. 
Helyszín: Ungvár, Ka-
pituľna bulvár 33.
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XXIV. JÁSZKUN FOTÓSZALON – SZOLNOK, 2019 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

A Jászkun Fotóklub 2019-ban meghirdeti a XXIV. JÁSZKUN FOTÓSZALONT, MAFOSZ védnökséggel, az egész alföldi 
régióra kiterjesztve, de azzal a változatlan törekvéssel, hogy fórumot biztosítsunk a kiváló alkotóknak az Alföld 
szívében, Szolnokon az Aba-Novák AGÓRA Kulturális Központ  Galériájában. 

Pályázati feltételek 

1 A Jászkun Fotószalonon csak a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Szabolcs-Szatmár megyében, valamint Pest megye Dunától keletre és Budapest főváros Dunától keletre 
fekvő részén lakó pályázók vehetnek részt. 

2 A pályázaton csak a Jászkun Fotószalonon még nem szerepelt képekkel lehet pályázni. Javasolt a minél 
frissebb képek beküldése. A pályázat témája kötetlen. Beküldhető képek száma legfeljebb 5 db. A képeket 
DIGITÁLISAN, jpg (300dpi) fájl formátumban kérjük beküldeni az alább megadott e-mail címek egyikére. 
A digitális képfájl hosszabb oldala 3500-5000 pixel között legyen. Törekedjünk a szokásos 2/3 vagy 4/3 
oldalarányra. Egy kép adatnagysága ne legyen több 5 MB-nál. A papírképeket a Jászkun fotóklub készítteti 
el és rendezi kiállításra. 
A zsűrizett képek Mafosz pontot érnek. 
Sorozat nem küldhető be! 
A pályázathoz Nevezési lapot kell csatolni, amelyet kitöltve a fotókkal együtt kell elküldeni. A fotók 
azonosítása a – pályázó neve-rövid képcím-sorszám ( pl.: Tóth János-Esti mese -1  -  5) 

3 A nevezési lapot a pályázati felhíváshoz mellékeljük illetve a rendezőktől kérhető az alul megjelölt e-mail 
címeken. Kérjük a nevezési lapot pontosan kitöltve a képekkel együtt elektronikus úton elküldeni. 

4 Amennyiben a beküldött képek nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, nem kerülnek a zsűri elé, a pályázati 
díjat ez esetben nem tudjuk visszaküldeni. A zsűrizés eredményéről a pályázók a Jászkun Fotóklub 
honlapjáról www.jaszkunfotoklub.hu címen értesülhetnek, de minden egyes pályázót külön is értesítünk a 
nevezési lapon megadott e-mail címén. 

5 Nevezési díj: 1.500.-Ft, amelyet a Jászkun Fotóklubnak az OTP-nél vezetett 117 73456-01722648 számú 
számlájára kell átutalni „fotópályázat” és a pályázó nevének megjelölésével. 
A fotópályázat kiállításon bemutatott képeiről DVD katalógus készül, amelyet minden pályázó megkap. A 
DVD katalógus a kiállítás megnyitásán átvehető, de a távollévők is megkapják postai úton. 

6 A zsűri tagjai: dr. Mondok Anita (AFIAP, A-MAFOSZ), Eisenmann József (E-MAFOSZ/g), Homoga József 
(AFIAP,  E-MAFOSZ/g) fotóművészek. 

7 A fotópályázat nyertes képei megjelennek az évenkénti Fotó-Hungarikumban 
8 Díjazás: I. díj MAFOSZ-plakett és tárgyjutalom, II. díj 10.000.- Ft értékű vásárlási utalvány, III. díj 7.000.-Ft 

értékű vásárlási utalvány, továbbá Szolnok város különdíja és további két különdíj. 

 

Kiállítási naptár 
Beérkezési határidő: 2019.szeptember 10 
A zsűrizés időpontja: 2019.szeptember 15 

Értesítés az eredményekről: 2019.szept.20-ig 
A kiállítás megnyitása és díjátadás: 

az Aba-Novák AGÓRA Kulturális Központ Galériájában (Szolnok, Hild tér 1): 
 2019.szeptember 27-én (Péntek) 11 óra 

A kiállítás zárása: 2019.október 16 
A fotók beküldési címe és információ: csiderb@gmail.com , demenyisti@gmail.com  

Minden kedves Pályázónknak sikeres szereplést kívánunk! 



4

Országos MINIATŰR Fotópályázat 2019 
A VOKE Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtár /Székesfehérvár/ és MÁV Fotókör /Székesfehérvár/ 6. alkalommal 
meghirdeti Országos MINIATŰR Fotópályázatát. 
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, amatőr és hivatásos fotós, életkortól és foglalkozástól, lakóhelytől 
függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai.  
Pályázat 2 kategóriás. Összesen 6 db, kategóriánként maximum 3-3 kép küldhető be, mely színes, ill. fekete-fehér kép 
egyaránt lehet.  
Olyan képeket várunk, amelyek még más pályázatokon nem voltak díjazva és korábbi MINIATŰR pályázatokon nem 
voltak kiállítva. A pályázónak garantálni kell, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi 
jogokkal rendelkezik, s ha szükséges, a felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is tudja. Ebből eredő esetleges vitákban a 
kiírók és szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a pályázó viseli. 
A pályázó a fotók beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a beküldött fotókat a 
szervezők térítés nélkül felhasználhassák a szerző nevének feltüntetése mellett.   / katalógus, plakát, TV, sajtó, meghívó/  
Kategóriák: 1. Kategória: VASUTAT ÁBRÁZOLÓ, VASÚTTAL KAPCSOLATOS KÉPEK 

2. Kategória: SZABADON VÁLASZTOTT TÉMA 
 
Nevezési díj: Kategóriánként 1000 Ft / fő  
 
Papírképeket várunk a pályázatra melyek pontos mérete: 10 cm x 7 cm képméret (szegélymentes nyomtatással). A 
fenti képméretek betartása kötelező, mivel a kiíró ilyen méretű paszpartuval rendelkezik.  
Papírkép hátulját címkézni kell:  
Kategória_sorszám_Alkotó neve_Lakhely_Kép címe.  
Például: A_1_Kovács Virág_Nagykanizsa_Jönnek a vonatok 
 A paszpartut a kiíró biztosítja és a képeket kiállításra előkészíti. 
 
Papírkép mellett a képek digitális változatát is kérjük beküldeni, melyek Jpg, 300 dpi, 10x7 cm képméret, sRGB 
színprofilúak legyenek. 
A beküldött képek digitális változatának file neveit a következő módon kell megadni: 
Kategória_képszám_név_lakhely_képcím      
Például: A_1_Kovács Virág _Nagykanizsa_Jönnek a vonatok 
 
A határidőn túl, ill. a kiírásnak nem megfelelően küldött anyagot a pályázatból kizárjuk. 
Az elküldött képekről számítógéppel kitöltött nevezési lapot kell küldeni (Word .doc formátumban).  
A nevezési lapot a képek digitális változatával, és a befizetés igazoló banki  „visszaigazolással” együtt: 
omf.fotopalyazat@gmail.com email címre kell küldeni. 

A zsűri tagjai:  Szabó Márta fotóművész - E-FIAP, E-MAFOSZ, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének és a 
Magyar Újságírók Országos Szövetségének a tagja. Balogné Dr. Kovács Matild fotóművész - A-FIAP, A-MAFOSZ/b, 
Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. Bödő Viktória fotóművész - E-MAFOSZ, Gorsium Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium Székesfehérvár, Művészeti és Médiafotográfus tagozat tanára. 

Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalomban részesülnek. 
 
Pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Marton Ágota 70/4020710  
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.  
 
Papír képek beküldési címe: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 8000 Székesfehérvár, 
Mártírok útja 2. 
Digitális beküldési cím: omf.fotopalyazat@gmail.com 
 
Pályázati naptár: 
Beadási határidő:2019. október 10.  Zsűrizés: 2019. október hónap  Értesítés: 2019. november 10. 
Hivatalos eredményhirdetés, díjátadó, kiállítás megnyitó: 2019. november 30.  
Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 2. /bejárat a 
Lövölde út 46. felől/ 
 
Nevezési díjat az alábbi számlaszámra kérjük: Számlaszám:11736116-20008062 
Kedvezményezett: VOKE Vörösmarty M. Művelődési ház  Megjegyzés: Miniatűr fotó – pályázó neve 

     

  

 
Pályázati felhívás 

 
 

A békéscsabai Lencsési Közösségi Ház, a Márvány Fotóműhely és a Csaba TV országos - digitális 
fotókból készített - digiporáma pályázatot hirdet, 

XIV. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál 
címmel, melynek célja a fotók, a digiporáma eszközével való bemutatása és népszerűsítése. 

 
A pályázat beküldésének határideje: 2019. november 16. 
 
A zsűri tagjai: 
Zsila Sándor fotóművész (Budapest)  
Szőke János fotóművész (Szeged) 
Gál Csaba főszerkesztő, Csaba TV. (Békéscsaba) 
 
Értékelési szempont:  
A zsűri tekintettel a speciális megjelenési formára, a képsorozatot - mint etűdöt - annak 
audiovizuális összességében fogja értékelni.  
 
Díjazás vásárlási utalvány formájában: I. díj 40.000.-Ft, II. díj 30.000.-Ft, III. díj 20.000.-Ft, 
valamint a Lencsési Közösségi Ház különdíja 15.000.-Ft értékben.  
 
Nyilvános vetítés, zsűrizés és díjkiosztó ünnepség: 
2019.november 23-án, szombaton 10.00 órai kezdettel a Lencsési Közösségi Házban (Békéscsaba 
Féja Géza tér 1.)  
 
Pályázati feltételek: 
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon-, illetve a Kárpát – medencében, illetve 
Magyarországgal határos országokban élő fotós.(Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna).  
Nevezhet klub, alkotó csoport és egyéni alkotó. Egy pályázó legfeljebb 2 alkotással indulhat.  
A pályázat nevezési díja alkotónként 1500.-Ft., melyet kérünk a Csabagyöngye Kulturális 
Központ bankszámlaszámára (OTP Bank Rt., 11733003-15771810-00000000) utalni vagy postai 
úton a címére feladni. (Az utalás megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a Szerző nevét, 
valamint a „Digiporáma2019” megjegyzést.) 
A pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni. 
A művek beküldhetők CD, DVD vagy BD adathordozón. Formátumuk lehetőleg: SD/HD 
felbontású asztali lejátszóval lejátszható Mpeg 2 vagy Mpeg 4 videó állomány, esetleg más 
szabályos formátum, videofájlban. A digiporáma vetítése full HD felbontású projektorral 
történik. 
Az alkotások nem tartalmazhatnak mozgókép betétet. A pályaművek menürendszere nem képezi 
az értékelés tárgyát. Egy pályamű hossza maximum 5 perc lehet. A beküldött munkákban jól 
látható helyen fel kell tüntetni a szerző nevét, a mű(vek) címét és a felhasznált kísérő zene(ék) 
adatait. A pályaművek mellé csatolni kell a nevezési lapot, valamint a nevezési díj befizetését 
igazoló postautalványt, illetve banki átutalási bizonylatot.  
A tartalom jogszerűségéért a beküldőt terheli a felelősség. 
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk készített anyagok, vágatlanul a szerző 
megjelölésével térítésmentesen nyilvános bemutatásra kerüljenek. 
 
Beküldési cím: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 
Tájékoztatás kérhető: Machlik Gergelytől gergely@machlik.hu vagy Nagy Emesétől a közösségi 
ház munkatársától a 66/456-177 telefonszámon. A felhívás szövege olvasható, és a jelentkezési 
lap letölthető a www.marvanyfoto.hu honlapról. 
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Pályázati felhívás 

 
 

A békéscsabai Lencsési Közösségi Ház, a Márvány Fotóműhely és a Csaba TV országos - digitális 
fotókból készített - digiporáma pályázatot hirdet, 

XIV. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál 
címmel, melynek célja a fotók, a digiporáma eszközével való bemutatása és népszerűsítése. 

 
A pályázat beküldésének határideje: 2019. november 16. 
 
A zsűri tagjai: 
Zsila Sándor fotóművész (Budapest)  
Szőke János fotóművész (Szeged) 
Gál Csaba főszerkesztő, Csaba TV. (Békéscsaba) 
 
Értékelési szempont:  
A zsűri tekintettel a speciális megjelenési formára, a képsorozatot - mint etűdöt - annak 
audiovizuális összességében fogja értékelni.  
 
Díjazás vásárlási utalvány formájában: I. díj 40.000.-Ft, II. díj 30.000.-Ft, III. díj 20.000.-Ft, 
valamint a Lencsési Közösségi Ház különdíja 15.000.-Ft értékben.  
 
Nyilvános vetítés, zsűrizés és díjkiosztó ünnepség: 
2019.november 23-án, szombaton 10.00 órai kezdettel a Lencsési Közösségi Házban (Békéscsaba 
Féja Géza tér 1.)  
 
Pályázati feltételek: 
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon-, illetve a Kárpát – medencében, illetve 
Magyarországgal határos országokban élő fotós.(Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna).  
Nevezhet klub, alkotó csoport és egyéni alkotó. Egy pályázó legfeljebb 2 alkotással indulhat.  
A pályázat nevezési díja alkotónként 1500.-Ft., melyet kérünk a Csabagyöngye Kulturális 
Központ bankszámlaszámára (OTP Bank Rt., 11733003-15771810-00000000) utalni vagy postai 
úton a címére feladni. (Az utalás megjegyzés rovatába kérjük feltüntetni a Szerző nevét, 
valamint a „Digiporáma2019” megjegyzést.) 
A pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni. 
A művek beküldhetők CD, DVD vagy BD adathordozón. Formátumuk lehetőleg: SD/HD 
felbontású asztali lejátszóval lejátszható Mpeg 2 vagy Mpeg 4 videó állomány, esetleg más 
szabályos formátum, videofájlban. A digiporáma vetítése full HD felbontású projektorral 
történik. 
Az alkotások nem tartalmazhatnak mozgókép betétet. A pályaművek menürendszere nem képezi 
az értékelés tárgyát. Egy pályamű hossza maximum 5 perc lehet. A beküldött munkákban jól 
látható helyen fel kell tüntetni a szerző nevét, a mű(vek) címét és a felhasznált kísérő zene(ék) 
adatait. A pályaművek mellé csatolni kell a nevezési lapot, valamint a nevezési díj befizetését 
igazoló postautalványt, illetve banki átutalási bizonylatot.  
A tartalom jogszerűségéért a beküldőt terheli a felelősség. 
A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk készített anyagok, vágatlanul a szerző 
megjelölésével térítésmentesen nyilvános bemutatásra kerüljenek. 
 
Beküldési cím: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 
Tájékoztatás kérhető: Machlik Gergelytől gergely@machlik.hu vagy Nagy Emesétől a közösségi 
ház munkatársától a 66/456-177 telefonszámon. A felhívás szövege olvasható, és a jelentkezési 
lap letölthető a www.marvanyfoto.hu honlapról. 
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XXIII. „Alföldi tájak, emberek”  
országos fotópályázat - 2019. 

 
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat  

és az 
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és 

Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 
ismét meghirdeti országos fotópályázatát  

Alföldi tájak, emberek címmel. 
 

A PÁLYÁZATRA CSAK DIGITÁLIS FELVÉTELEK KÜLDHETŐEK! 
 

Pályázati feltételek: 
A pályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől 
függetlenül. 

1. A pályázat témái a következők: 
- az alföldi ember és környezete /városok, falvak, tanyák, 

létesítmények, gazdasági élet/ 
- az Alföld különböző évszakokban, 
- élet az alföldi folyók mentén, jellegzetes alföldi tájak, 
- alföldi népművészet, hagyományok, szokások, speciális 

mesterségek, 
- alföldi születésű, vagy itt élő hírességek. 

2. A pályázatra csak olyan felvételekkel nevezhetnek a szerzők, amelyek  
öt évnél nem régebben készültek, és amelyeket korábban kiállításon még 
nem mutattak be. 
A nyertes képek szerepelnek az évenként megjelenő Fotó Hungarikumban. 

3. Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér, vagy színes DIGITÁLIS  
képet küldhet be, kizárólag e-mailen. A beküldött képek mérete JPG-ben 
(hosszabb oldal) max. 3000 pixel, a képek adatnagysága max. 5 MB, a 
felbontása pedig 300 DPI legyen. Törekedjünk a 2/3 és 4/3 oldalarányra. A 
pályaművek fájl neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel 
írva: a pályázó CSALÁDI NEVE_KERESZTNEVE_A KÉP RÖVID 
CÍME - NEVEZÉSI LAP SZERINTI SORSZÁMA  
pl.:TÓTH_TAMÁS_ALKONYAT - 1 

 6.  A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni, amelyet Word formátumban 
kell elküldeni. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a fájl névben 
olvasható felirattal. 
      A nevezési lap letölthető a http://www.ivk.hu oldalról, a fotópályázatok    
      menüpontból. A nevezési lap fájlneve a pályázó neve legyen.  
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XXIII. „Alföldi tájak, emberek”  
országos fotópályázat - 2019. 

 
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat  

és az 
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és 

Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 
ismét meghirdeti országos fotópályázatát  

Alföldi tájak, emberek címmel. 
 

A PÁLYÁZATRA CSAK DIGITÁLIS FELVÉTELEK KÜLDHETŐEK! 
 

Pályázati feltételek: 
A pályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől 
függetlenül. 

1. A pályázat témái a következők: 
- az alföldi ember és környezete /városok, falvak, tanyák, 

létesítmények, gazdasági élet/ 
- az Alföld különböző évszakokban, 
- élet az alföldi folyók mentén, jellegzetes alföldi tájak, 
- alföldi népművészet, hagyományok, szokások, speciális 

mesterségek, 
- alföldi születésű, vagy itt élő hírességek. 

2. A pályázatra csak olyan felvételekkel nevezhetnek a szerzők, amelyek  
öt évnél nem régebben készültek, és amelyeket korábban kiállításon még 
nem mutattak be. 
A nyertes képek szerepelnek az évenként megjelenő Fotó Hungarikumban. 

3. Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér, vagy színes DIGITÁLIS  
képet küldhet be, kizárólag e-mailen. A beküldött képek mérete JPG-ben 
(hosszabb oldal) max. 3000 pixel, a képek adatnagysága max. 5 MB, a 
felbontása pedig 300 DPI legyen. Törekedjünk a 2/3 és 4/3 oldalarányra. A 
pályaművek fájl neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel 
írva: a pályázó CSALÁDI NEVE_KERESZTNEVE_A KÉP RÖVID 
CÍME - NEVEZÉSI LAP SZERINTI SORSZÁMA  
pl.:TÓTH_TAMÁS_ALKONYAT - 1 

 6.  A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni, amelyet Word formátumban 
kell elküldeni. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a fájl névben 
olvasható felirattal. 
      A nevezési lap letölthető a http://www.ivk.hu oldalról, a fotópályázatok    
      menüpontból. A nevezési lap fájlneve a pályázó neve legyen.  

7. Beküldési cím: alfolditajak2019@gmail.com 
8. A pályázat zsűrije: Eisenmann József (E-MAFOSZ/g), Koós László 

(EFIAP) és Csőke Tibor az Ipolyi Kulturális Központ igazgatóhelyettese.  
A pályázatot a MAFOSZ támogatja és a zsűrizett képek Mafosz pontot 
érnek. 
A legjobb alkotások díjazásban részesülnek: 
1. díj MAFOSZ plakett, 
2. díj 10.000,-Ft vásárlási utalvány 
3. díj 7.000,-Ft vásárlási utalvány 
Két különdíj: Fotóművészeti album, és egyéb tárgyjutalmak 

A bemutatásra kerülő képek alkotói megkapják a pályázatra beküldött 
képek DVD katalógusát. 

A zsűri értékelése alapján a legjobbnak ítélt alkotások részt vesznek az 
Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központban 
2019. október 26-án, 11 órakor nyíló kiállításon és díjátadón. 
 

 9.  A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, amelynek összege: 1500 Ft/fő. 
         A nevezési díjakat a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos költségek 
         fedezésére kívánják a szervezők felhasználni. A nevezési díjat át kell utalni, 
         de csak azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel. 
         Számlaszámunk: Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ 
         10700309-67181131-51100005 (CIB) bankszámla 
10.A pályázat nyertes képei megjelennek az éves Fotó Hungarikumban. 
         A zsűrizett képek MAFOSZ pontot érnek.  
          

 
                            Beküldési határidő: 2019. október 1 

 
Zsűrizés: 2019. október 5-12 között 

Értesítési határidő: 2019. október 20. 
 

A kiállítás megnyitója: 
2019. október 23. szerda 11 óra 

 
A kiállítás megtekinthető: 

2019. október 23. és november 23. között 
Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla 

Helytörténeti Gyűjtemény 
Markóczy Félix Kiállítótermében 

 
                                Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 2-6. 
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A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
 

 
 

FOTÓPÁLYÁZATOT 
hirdet, 

 

„A MUNKA VILÁGA” 
X.  

címmel. 
 

A fotópályázat célja; 

az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek 
tevékenységének, termékeiknek művészi módon való megjelenítése. 

Ez magába foglalja a cégek mindennapi életének, az ott folyó munkafolyamatoknak a 
bemutatását. Célunk ráirányítani a figyelmet a vállalkozások  

értékteremtő-, munkaadói tevékenységére. 
Nevezési feltételek: 

 A pályázaton, 18 éves kortól, minden alkotó részt vehet, a tematikai megjelölés figyelembevételével. 
 A pályaműveket digitális formában, (CD-n, DVD-n, e-mailben) lehet beküldeni a BKM Kereskedelmi és 

Iparkamara 6300 Kalocsa, Szent István u. 39., vagy e-mailben a pejo.zoltan@bkmkik.hu címre.  
                                       (Egy mail max. 10 MB méretű lehet, vagy mammutmail-ben kérjük megküldeni)  

 A díjazott és kiállítandó képeket mi nagyítjuk ki. 
 A megküldött képek file neveit a következőképpen nevezze el:  sorszám_név_képcím 

 Pl:  1_Gábor János_Esti hangulat  
 A JPG képek mérete: 300 dpi, 21x30cm (3543x2380 pixel)  

                           vagy hosszabbik oldala 30 cm-es, 3543 pixel legyen (minimum 2 Mb). 
 A pályázatra max. 5 db alkotás küldhető be.  
 A pályázatra sorozatok nem nevezhetők. 
 A pályázaton való részvételhez szükséges a nevezési lap megküldése is. 

 
A díjazottak értékes jutalmakban és oklevélben részesülnek. (I., II., III., Különdíj) 
                                                                                                                (fotós táska, állvány, albumok stb.) 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 

 Beérkezési határidő:   2019. Augusztus 15.  
 Pályázati díj:                                        1500 Ft/fő, melyet a 10915008-00000009-21320005 sz. számlaszámra  

                                                               kérünk utalni, „Fotópályázat” megjelöléssel, ill. kérésre postai  
                                                               csekket küldünk.   

 Zsűrizés várható ideje:   2019. Augusztus 21.  
 Zsűri tagjai:                                          Bedi Gyula – A-MAFOSZ/B, EFIAP fotóművész  

                                                               Bahget Iskander - fotóművész  
                                                               Péjó Zoltán – BKM Kereskedelmi és Iparkamara képviseletvezetője  

 A kiállítás megnyitásának, ill. a 
díjak átadásának helye és ideje:  Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

6000 Kecskemét Árpád krt. 4. I. em. 
2019. Augusztus 29. 15 óra 

 A résztvevőket az eredményről kizárólag e-mailben értesítjük, továbbá a díjazottak listáját a 
www.bkmkik.hu honlapon, 2019. Szeptember 20-ig nyilvánosságra hozzuk. 

 A kiállítás anyagát több helyszínen; Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Kalocsán is bemutatjuk. 
 

Nevezési lap kérhető: a pejo.zoltan@bkmkik.hu email címen, illetve letölthető erről a BKMKIK weboldalról.  
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      PADON ÜLŐ EMBER 
- PORTRÉ FOTÓPÁLYÁZAT – 

Beadási határidő: 2019. 09. 01.  
 

A kiírás célja, hogy évről évre összegyűjtsük és megmutassuk az amatőr és professzionális 
fotográfusok által készített portréfelvételeket. 

 
A pályázaton Magyarország és a környező országok alkotói, életkortól és foglalkozástól függetlenül 

vehetnek részt. 
A pályázatra 2 kategóriában összesen 10db, kategóriánként 5-5  felvételt lehet beküldeni.  

Olyan képeket, amelyek korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek. 
A beküldésre kerülő képek fileneveit a következő képen nevezze el mindenik:  
Kategória száma-kép szám_név_lakhely_képcím 
Pl:   1-3_Gábor János_Debrecen_Esti hangulat 
A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 21x30,5 cm (3604x2480 pixel)  
vagy hosszabbik oldala 30,5 cm-es, 3604 pixel legyen, (minimum 2 Mb). 

 
A zsűri tagjai:                   Lőkös Zoltán - EFIAP/p, EMAFOSZ/p  

Koós László - EFIAP, EMAFOSZ/b,  
Karácsonyi Dávid – Fotográfus 
 

A pályázaton helyezést elért, illetve a kiállított képek, mind MAFOSZ pontot érnek. 
 

1. KATEGÓRIA: PADON ÜLŐ EMBER - a cím magáért beszél, de mindenféle ülési formát 
elfogadunk. Nem fogadjuk el a fekvő, vagy támaszkodó, vagy álló helyzetről szóló képeket. 
 
2. KATEGÓRIA: GYERMEK ÉS FELNŐTT - az első lépésektől a serdülőkorig, fiatal-, középkorú, 
valamint idős emberekről készült felvételek. Szociofotó, ahol az ember a téma. 
 
NEVEZÉSI DÍJ:  1500 FT, vagy  5  Euro / Fő 
 
A pályaműveket kétféle képen lehet beküldeni: 
1. Digitális adathordozón hagyományos postai úton, (nevezési lap és díj és a lemez együtt)  
 - aki ezt az opciót válassza az a beküldési cím miatt írjon e-mailt, vagy hívjon. 
vagy  
 
2. E-mailben a képeket a nevezési lappal együtt és utalva a nevezési díjat megadott 
számlaszámra. 
 
A határidőn túl ill. a kiírásnak nem megfelelően ellátott anyagot a pályázatból kizárjuk. 
A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított képeket digitális vagy nyomdai katalógusban, sajtóban való 
megjelenés esetén a kiírók, szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják. 

 
Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalomban részesülnek. 
INFÓ: 06 20 911 72 57-es mobilszámon, vagy a prizmakarika@gmail.com e-mail címen. 
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailban értesítünk. 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
Beadási határidő: 2019. 09. 01. (VASÁRNAP ÉJFÉL)-Zsűrizés: 09. hó -Értesítés: 09. hó 
 
E-mailcím:  
prizmakarika@gmail.com  
(de lehet óriás file küldővel is egyszerre) 
Számlaszám: 
ERSTE: - Balázs Róbert –  
11600006-00000000-78426601 
Megjegyzés: Portré nevezési díj 
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NAPPAL SZEMBEN 
Beadási határidő: 2019. 09. 01. vasárnap ÉJFÉL 

 
Egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be kötetlen témában. 

 
Olyan képeket várunk, amelyek korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek. 

A témájában kötetlen, de a kiírásnak megfelelően, olyan képeket várunk, amelyek a nappal, a 
fénnyel szembe készülnek. Olyan ellenfényes képeket melyben a téma mellett a fényforrás is 

látszódik. 
A kiállításra beválogatott képekből virtuális kiállítást rendezünk, amelyet az interneten a 

blogunkon lehet majd megtekinteni. www.prizmakarika.blogspot.com 
 

A pályázatra Magyarország és a környező országok alkotói, életkortól és foglalkozástól 
függetlenül vehetnek részt és küldhetnek be képeket. 
 
A beküldött képek file neveit a következő képen nevezze el mindenki:  
Kép szám_név_lakhely_képcím  --- Pl:  1_Gábor János_Debrecen_Esti hangulat 
A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 2000-4000 pixel között legyen a hosszabbik oldala (minimum 2 Mb). 
 
NEVEZÉSI DÍJ: 1000 Ft 
 
A pályaműveket kétféle képen lehet beküldeni: 
1. Digitális adathordozón hagyományos postai úton, (nevezési lap és díj és a lemez együtt)  
 - aki ezt az opciót válassza az a beküldési cím miatt írjon e-mailt, vagy hívjon. 
vagy  
 
2. E-mailben a képeket a nevezési lappal együtt és utalva a nevezési díjat megadott 
számlaszámra. 
 
A határidőn túl ill. a kiírásnak nem megfelelően ellátott anyagot a pályázatból kizárjuk. 
 

A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított képeket digitális vagy nyomdai katalógusban, sajtóban való 
megjelenés esetén a kiírók, szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják. 

 
Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalomban részesülnek. 
 
INFÓ: 06 20 911 72 57-es mobilszámon, vagy a prizmakarika@gmail.com e-mail címen. 
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailban értesítünk. 
 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
Beadási határidő: 2019. 09. 01. Éjfélig. Zsűrizés: szeptember hó, -Értesítés: szeptember hó. 
 
 
E-mailcím:  
prizmakarika@gmail.com (de lehet óriás file küldővel is egyszerre) 
Számlaszám: 
ERSTE: Balázs Róbert --  11600006-00000000-78426601 
Megjegyzés: Nappal szemben nevezési díj 
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NAPPAL SZEMBEN 
Beadási határidő: 2019. 09. 01. vasárnap ÉJFÉL 

 
Egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be kötetlen témában. 

 
Olyan képeket várunk, amelyek korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek. 

A témájában kötetlen, de a kiírásnak megfelelően, olyan képeket várunk, amelyek a nappal, a 
fénnyel szembe készülnek. Olyan ellenfényes képeket melyben a téma mellett a fényforrás is 

látszódik. 
A kiállításra beválogatott képekből virtuális kiállítást rendezünk, amelyet az interneten a 

blogunkon lehet majd megtekinteni. www.prizmakarika.blogspot.com 
 

A pályázatra Magyarország és a környező országok alkotói, életkortól és foglalkozástól 
függetlenül vehetnek részt és küldhetnek be képeket. 
 
A beküldött képek file neveit a következő képen nevezze el mindenki:  
Kép szám_név_lakhely_képcím  --- Pl:  1_Gábor János_Debrecen_Esti hangulat 
A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 2000-4000 pixel között legyen a hosszabbik oldala (minimum 2 Mb). 
 
NEVEZÉSI DÍJ: 1000 Ft 
 
A pályaműveket kétféle képen lehet beküldeni: 
1. Digitális adathordozón hagyományos postai úton, (nevezési lap és díj és a lemez együtt)  
 - aki ezt az opciót válassza az a beküldési cím miatt írjon e-mailt, vagy hívjon. 
vagy  
 
2. E-mailben a képeket a nevezési lappal együtt és utalva a nevezési díjat megadott 
számlaszámra. 
 
A határidőn túl ill. a kiírásnak nem megfelelően ellátott anyagot a pályázatból kizárjuk. 
 

A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított képeket digitális vagy nyomdai katalógusban, sajtóban való 
megjelenés esetén a kiírók, szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják. 

 
Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalomban részesülnek. 
 
INFÓ: 06 20 911 72 57-es mobilszámon, vagy a prizmakarika@gmail.com e-mail címen. 
A pályázat eredményéről mindenkit e-mailban értesítünk. 
 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
Beadási határidő: 2019. 09. 01. Éjfélig. Zsűrizés: szeptember hó, -Értesítés: szeptember hó. 
 
 
E-mailcím:  
prizmakarika@gmail.com (de lehet óriás file küldővel is egyszerre) 
Számlaszám: 
ERSTE: Balázs Róbert --  11600006-00000000-78426601 
Megjegyzés: Nappal szemben nevezési díj 
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

 
49. Észak-Magyarországi 

Fotóművészeti Szemle 
 

 
Salgótarján 

2019 
 

 
 

A Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület –  
mint rendező, pályázatot hirdet a  

49. Észak - Magyarországi Fotóművészeti Szemlén  
való részvételre a következő feltételekkel: 

 
 

1. A Szemlén Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében élő és alkotó amatőr és profi 
fotográfusok vehetnek részt monokróm és színes kategóriákban kötetlen témájú digitális 
alkotásokkal. 

 
2. A szerzők összesen maximum 14 db, kategóriánként 7-7 képet küldhetnek digitális formában.  

 
3. A képek kategóriái: „C”: színes, „M”: monokróm. Az alkotások témája és kidolgozási módja 
kötetlen!  

 
4. A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal maximum 1600 pixel méretben) 
lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-t. A digitálisan beküldött képek 
file neve: pl.: Kovács János BAZ. megyéből „Repülő sárga bogár” című alkotása színes kötetlen 
(C) kategóriában CB_KoJa01_repulosargab. A kép címe max. 12 karakter lehet.  Heves és 
Nógrád jelzése H. és N. A monokróm kötetlen kategóriának jelzése (M). 

 
5. A művekről a mellékelt nevezési lapot kell kiállítani (doc fájlban, nem szkennelt!), melyen a 
sorszám tartalmának meg kell egyeznie a kép jelölésével. (Excel formában egyénenként, vagy 
csoportosan is elfogadjuk az eszakmagyar2019@gmail.com e-mail címre küldve). Kérjük, hogy a 
Nevezési lap fájl nevében a megye jelzése majd a név kerüljön beírásra: pl. B_Kiss János.    A 
nevezési lap letölthető a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület weblapjáról 
(www.fotoklubnograd.hu) és a MAFOSZ honlapról (www.mafosz.hu).  

 
6. A képeket digitális formában az eszakmagyar2019@gmail.com címre kell küldeni.  

 
7. A beérkezett művekből 3 tagú zsűri válogatja ki a bemutatásra alkalmas alkotásokat, és abból 
kiállítást rendezünk. Az arra érdemes munkákat a zsűri döntése alapján kategóriánként díjazzuk 
(I-II-III), valamint felajánlások alapján különdíjak  kerülnek kiadásra. A MAFOSZ plakettet 
fődíjként, a legjobb kollekció kapja. 
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8. A szerzőknek vállalniuk kell, hogy a kiállításra kiválasztott képeket a Kiállítási naptárban 
meghatározott időig (4. pont) hosszabbik oldal maximum 4500, minimum 3000 pixel méretben 
az eszakmagyar2019@gmail.com email címre megküldik. A bemutatásra, illetve díjazásra 
elfogadott fotókat 30x40-es, vagy 30x45-ös méretre nagyíttatjuk. A lenagyított képek a szerzők 
tulajdonába kerülnek. A képek visszaküldése a kiállítási naptár szerint történik. 

 
9. NEVEZÉSI DÍJ 2000 Ft, mely összeget a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület CIB Bank St. 
10700220-43038606-51100005 számú számlájára kell utalni. A fotók zsűrizésre bocsátásának 
feltétele a nevezési díj beérkezése! 

 
10.  A zsűri döntése mind az elfogadás, mind a díjazás tekintetében megtámadhatatlan.  

 
11.  A zsűrizés interneten történik felkért fotóművészek (MAFOSZ. illetve MFSZ.) 
közreműködésével. A zsűri összetételét a Nm-i Fotóklub Egyesület www.fotoklubnograd.hu 
weblapján 2019. szeptember 15.-ig közzé tesszük. 

 
12.  A szerzők a nevezési lap és az alkotások beküldésével a pályázati feltételeket tudomásul veszik 
és garantálják, hogy a pályázatra saját, eredeti műveiket küldték be és az esetlegesen ábrázolt 
személyek személyiségi jogait nem sértik. 

 
13.  A rendezők a beküldött alkotásokat a Szemle propagandájára és a katalógus illusztrálására 
díjmentesen felhasználhatják. Minden más célú felhasználás csak a szerző hozzájárulásával 
történhet. 

 
14.  A felmerülő kérdéseket e-mailen az eszakmagyar2019@gmail.com, vagy 
homoga.jozsef@gmail.com, telefonon (Homoga József: 30/907-7922) tudjuk megválaszolni. 

 
 

KIÁLLÍTÁSI NAPTÁR 
 

1.) Nevezési lapok (doc. fájlban) és alkotások beküldése e-mailben: 2019. 09. 30.-ig 
(eszakmagyar2019@gmail.com) 

 
2.) Zsűrizés: 2019. október 12-ig 

 
3.) A zsűrizés eredményéről kiértesítés emailben, illetve a www.fotoklubnograd.hu 

weblapon 2019. október 16.-ig. 
 

4.) A kiállításra kiválasztott alkotások eljuttatása digitálisan a kiírásnak megfelelően:  
2019. október 22.-ig az alábbi címre:  

(eszakmagyar2019@gmail.com) 
 

5.) Kiállítás megnyitó: 2019. november 23. (szombat) 11 óra. 
József Attila Művelődési és Konferencia Központ. Salgótarján, Fő tér 5. 

(A miskolci és az egri kiállítások időpontja később egyeztetéssel kerül megállapításra.) 
 

6.) A kiállított képek visszaküldése: 2020. május 30. 
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