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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. szeptember 5.

MAFOSZ
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

Újabb Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetés

Az államalapítás ün-
nepe alkalmából, Áder 
János Magyarország 
Köztársasági Elnökének 
megbízásából Dr. Rétvá-
ri Bence parlamenti ál-
lamtitkár Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést 
adott át Papp Elek részé-
re, a klasszikus magyar 
fotográfia hagyománya-
inak továbbfejlesztésére 
épülő, nemzetközileg is 
megbecsült több évtize-
des pályafutása elismeré-
seként.

A MAFOSZ tagsága 
és elnöksége nevében gratulálok!

Világrekord

Kerekes István Yelena című portréja nemrég el-
nyerte a 400. díját. 

A Nemzetközi Fotóművész Szövetség média kap-
csolatokért felelős igazgatója, Nicos Karanikis, hivata-
los közleményt küldött Kerekes István részére, hogy 
az elért eredménye világrekord.

A MAFOSZ nevében gratulálok!

A szerző által összeállított éremgyűjtemény itt te-
kinthető meg: http://kerekesistvan.com/yelena/



2

��Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Stemmer 
Ferenc Fotóklub Úti élményeink c. kiállításának meg-
nyitójára 2019. október 3-án 18 órára a Csepeli Mun-
kásotthonba (1215 Bp., Árpád u. 1.). Kiállítók: Bárány 
Tibor, Berta Béla, Czúni Imre, Gábori Attila, Hodossy 
Ilona, Mikó István, Mizik Zsuzsa, Oberländer Sándor, 
R. Kóródi Zsuzsa, Schenk Helga, Simonovicsné S. Ilo-
na, Tóth László Zoltán, Végh Péter. A kiállítást meg-
nyitja Rigó Róbert fotográfus. A kiállítás megtekinthe-
tő 2019. okt. 30-ig minden hétköznap.

��Az Év Magyar Fotója–Év Magyar Fotósa pályázat 
harmadkiállítása: Gyergyóremetén 2019. szeptember 
22-én, vasárnap 

��Burkus Alexandra (APS Stúdió, újbudai 60+ Fotó-
kör) „Kép + Vers” című kiállítása 2019. szeptember 
17-én (kedd) 18 órakor nyílik az Albertfalvai Közössé-
gi Ház Kályha Galériájában (Budapest, XI., Gyékényes 
u. 45–47. I. em.) A kiállítást Fabó Katalin (E-MAFOSZ, 
a MAFOSZ alelnöke) nyitja meg. Közreműködik az 
Újbuda Ezüstkar Békés Gyöngyi karnagy vezetésével. 
A japán koto hangzását Földházi Pál varázsolja elő a 
citeráján. A kiállítás 2019. október 15-ig tekinthető 
meg hétfőtől péntekig 10 és 19 óra között, valamint a 
rendezvények idején.

��A Duna Fotóklub Egyesület és a Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központja szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit a II. Dél-
vidék fotópályázat díjátadójára és kiállításának meg-
nyitójára. A kiállítást megnyitja: Virág István zombori 
fotóművész. Közreműködik: Magdali Anna, a Rábl 
Színpad tagja, a Pántlika zenekar énekese. Helyszín: 
Magyarországi Németek Általános Művelődési Köz-
pontja, 6500 Baja, Duna u. 33. Időpont: 2019. szep-
tember 14., 15 óra.

��2019. szeptember 
11-én 17 órakor nyílik a 
Mecseki Fotóklub 3rd 
Sopianae Salon kiállítása 
Pécsett, a Tudásközpont-
ban (Pécs, Universitas u. 
2/a. A kiállítást megnyitja 
Dr. Miseta Attila a PTE 
rektora, Horváth Imre, a 
MAFOSZ elnöke és Há-
mori Gábor, a Mecseki 
Fotóklub elnöke. A kiállí-
tás 2019. szeptember 30-
ig tekinthető meg.

��Nagykőrös Város Önkormányzata és a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Központ tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját a NAGYKŐRÖS című könyv 
bemutatójára, 2019. szeptember 8-án 16 órára. A 
könyv PAPP ELEK Magyar Arany Érdemkereszttel ki-
tüntetett fotográfus képeiből készült. A kiadványt L. 
Simon László országgyűlési képviselő, az Országgyű-

lés Kulturális Bizott-
ságának alelnöke 
szerkesztette. A ven-
dégeket köszönti: 
dr. Czira Szabolcs, 
Nagykőrös város 
polgármestere. A 
könyvet bemutat-
ja: L. Simon László. 
Helyszín: Svájci Ház 
| Nagykőrös, Ceglé-
di út 21.

3rd Sopianae 
International 

Photo Salon 2019 

Kiállításmegnyitó: 
 

 2019. szeptember 11.  szerda 17.00 
 Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont  
 Pécs, Universitas u.  2/a. 
 
A kiállítást megnyitja: 
 

 Dr. Miseta Attila  a PTE rektora 
 Horváth Imre a MAFOSZ elnöke 
 Hámori Gábor a Mecseki Fotóklub elnöke 

A belépés díjtalan. 
A kiállítás megtekinthető: 2019. szeptember 30. 
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��2019. szeptember 7. 
16 óra, Perbál Közösségi 
Ház, 2074 Perbál, Fő u. 
24. Perbál-2019 fotópá-
lyázat kiállításmegnyitó 
és díjátadó. Megnyitja: 
Horváth Imre, a MA-
FOSZ elnöke

��A 15 éves DUNATÁJ 
FOTÓKÖR tisztelettel 
meghívja Önt és Barátait 
2019. szeptember 6-án 
17 órakor nyíló 15 FÉNY-
ÉV című jubileumi kiállítására. Helyszín: Városi Galé-
ria - Kalocsa, Szt. István kir. út 12-14. Alkotók: Balogh 
István, Bedi Gyula A-MAFOSZ/G, EFIAP fotómű-
vész, Benke Ferenc † HonES-MAFOSZ Életmű díjas 
fotóművész, Bogárdi János, Gombaszögi Róbert, 
Gombaszöginé Vargacz Teréz, Jakus Szilvia, Kapitány 
László, Kiss Balázs, Mészáros Máté, Nagy Erik, Péjó 
Zoltán, Salacz Erika, Sebőkné Arnold Erzsébet, Szabó 
Gábor, Török Tibor, Vén István, Viczay Lajos.

��Kelemen Gergő fotós 
fesztiválok és bulik sűrű-
jébe merülve örökítette 
meg fotóalanyait. A kiál-
lítás címe: Flashes. Kiállí-
tásmegnyitó: 2019. szep-
tember 6., péntek 18 óra 
(Szepes Gyula MK 2030 
Érd, Alsó u. 9.).

��Dósa László „SZÍ-
NES MADARAINK” cí-

mű fotókiállítása 2019. szeptember 2–27. között 
megtekinthető a Szepes Gyula MK. fotógalériájában. 
(2030 Érd, Alsó u.9.)

��2019. szeptember 3-án nyílt a Szenior Fotográ-
fusok Klubja Gép-Kép című kiállítása Kisújszálláson 
(Szabadság tér 7.). A kiállítást Fabó László nyitotta 
meg és szeptember 20-ig látogatható.

��2019. szeptember 2-án nyílt a Szivárvány Fotóklub 
Negyedik című kiállítása a DD Galériában (Bp. VIII. 
II. János Pál pápa tér 4.) A kiállítás 2019. október 2-ig 
tekinthető meg, munkanapokon 16–18 óráig.

��UTAZÁS A 
VILÁG KÖRÜL 
- 2019 című fo-
tókiállítás meg-
nyitása 2019. 
s z e p t e m b e r 
1.-én volt. Hely-
szín: Aba-Novák 
Agóra Kulturális 
Központ, Agó-
ra galéria (5000 
Szolnok, Hild J. Tér 1.) A kiállítást megnyitotta Szabó 
István alpolgármester. A Fotográfia Napját méltatja 
Fabó Katalin, a Mafosz alelnöke. A kiállítás megte-
kinthető 2019. szeptember 22-ig hétfőtől péntekig 
10–18, hétvégén 10–16 óráig.

��Mozaikok címmel   Utczás Gábor BAKONY FO-
TÓKLUB tagja (E-Mafosz diplomás fotóművész) fotó-
kiállítása a Veszprém-i Dózsavárosi könyvtárban nyílik 
meg 2019. augusztus 30-án 17 órakor. A kiállítást 
megnyitja Gaál Zoltán Péter (A-FIAP és A-Mafosz 
diplomás fotóművész) A kiállítás megtekinthető 2019 
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Monostoriné Hrabovszki Éva  Amikor minden kötél szakad
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2019. szeptember 7. 16:00

 
Perbál Közösségi Ház 
 2074 Perbál, Fő u. 24.

fotópályázat kiállítás megnyitó
és díjátadó

Perbál - 2019
 

Megnyitja: Horváth Imre
a MAFOSZ elnöke
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szept. 27.-ig Veszprém, Szent István u. 73. A Könyvtár 
nyitvatartási idejében.

��A Prizma Kör Más–Tér–Tár című kiállítása 2019. 
augusztus 30-ái kezdettel nyílt a Pestújhelyi Közössé-
gi Házban (Budapest. XV. ker. Szűcs István út. 45.) A 
kiállítást megnyitotta: R’bert Bob. 

��TáncKépek – Táncművészet a kortárs magyar fo-
tográfiában című kiállítás 2019. augusztus 28-án nyíilt 
a MANK Galériában (Szentendrei Régi Művésztelep) 
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51. A kiállítást megnyi-
totta: Eifert János fotográfus, a kiállítás kurátora.

��2019. augusztus 28-
án, a Magyar Fotógráfia 
Napja alkalmából „Cián” 
címmel nyílt Molnár Ti-
bor és Varga Szilárd 
„fotósok” cianotípia ki-
állítása. A kiállítást meg-
nyitotta: Kovácsné Mi-
kola Mária, a Kanizsai 
Kulturális Központ igaz-
gatója. Helyszín: Hevesi 
Sándor Művelődési Köz-
pont színházi előcsarno-
ka. (8800 Nagykanizsa, 
Széchenyi tér 5-9. • tel.: 
93/311-468) Megtekinthető szeptember 20-ig. az in-
tézmény nyitvatartási idejében.

��Molnár Ferenc Csokonai Díjas fotóművész Díjazott 
képeimből című állandó kamara kiállítása hétfőnként 
18 és 20 óra között tekinthető meg a Hegedűs Géza 
Kulturális Egyesület klubtermében (Őrbottyán, Rákó-
czi Ferenc utca 220.).

��Szarka János (E-Mafosz, E-Fiap) fotóművész Feszti-
váli hangulat című kiállítása a Sátoraljaújhelyi Müve-
lődési Központ Zemplémi Galéria kiállítótermében 
2019 augusztus 15-én nyílt. A kiállítást megnyitotta 
Dankó Dénes alpolgármester. 

��Karaffa Attila Felvidéki szemmel című kiállítá-
sa 2019. augusztus 9-én nyílt / EKMK Vitkovics 
Alkotóház és Művésztelep. A kiállítás megtekinthető: 
2019. szeptember 6-ig.

��A Nagyatádi Fotókör: Flóránk és faunánk című kiál-
lítása 2019. augusztus 7-én nyílt. Helyszíne: a Nagya-
tádi Turisztikai Központ Kiállítóterme (7500 Nagya-
tád, Széchenyi tér 7.) A kiállítást megnyitotta: Kóczián 
Zoltán Gergely, a Nagyatádi Fotókör alapító tagja. 

��Az Év Magyar Fotója–Év Magyar Fotósa pályázat 
másodkiállítása: Szociális Szolgáltató Tömb földszint-
jén nyílt (Nagyvenyim, Fő u. 16/1.) az épület adásával 
egyidejűleg, 2019. augusztus 3-án.
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Utazás a világ körül – 2019
2019. szeptember 1-jén Szolnok Város Napja alkal-
mából a Magyar Fotográfia Napja ünnepségsorozat 
jelentős eseményeként az Utazás a világ körül – 2019 
fotópályázat kiállításmegnyitójára és díjkiosztójára a 
szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Agóra 
Galériájában került sor.

A megnyitó egy nagyszerű trombitaszólóval kez-
dődött. A megjelenteket először dr. Nagy Nikoletta, 
a Kulturális Központ igazgatóhelyettese köszöntötte, 

majd Szabó István alpolgármester mondta el megnyi-
tó beszédét.

Ezután Csidér Bálint MAFOSZ területi alelnök 
Kolozsi Sándort szólította, aki a MAFOSZ Szolgálati 
Kiválósága kitüntetést vehette át. Befejezésül Fabó 
Katalin, a MAFOSZ alelnöke méltatta a Magyar Fo-
tográfia Napját, és végül átadta a pályázat díjazottjai-
nak az okleveleket és érmeket.

Köszönet Csidér Bálintnak és a Jászkun Fotóklub 
tagjainak a kiállítás méltó megrendezéséért!
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Kilencvenhétezer kép közül
Kerekes Istvánt (EFIAP/d3, A-MAFOSZ/p) harmadik 
díjjal jutalmazták a világ egyik legnívósabb, Japánban 
megrendezett Nikon Photo Contest 2019 – fotópá-
lyázatán. A szíriai migránsokat ábrázoló szocioportrét 
a hegyeshalmi vasútállomáson 2015 őszén kapta len-
csevégre. A kép címe: Kíváncsi tekintetek. A pályázat 
témája ezúttal a Change (változás) volt. A tizenkét 
tagú nemzetközi zsűri 170 országból, 33 000 fotós, 
több mint 97 000 pályamunkája közül választotta ki 
az egyedüli magyar fotós alkotását!
https://www.nikon-photocontest.com/en/awar-
ds/2018/The_Open_Award_single_photo/art_05.html

Július 13-án, szombaton került a közönség elé a szer-
biai Tara Nemzeti Park természeti szépségeit bemu-
tató fotóalbum. A Bajina Baštában megrendezésre 
kerülő eseményen a kötetet Jelena Bozovic, az RTS 

újságírója, Zoran 
Blazina professzor, a 
monográfia tervezője, 
Szabó Béla fotómű-
vész, a monográfia ve-
zető szerzője és az NP 
Tara képviselői mutat-
ták be.

A kötet megjele-
nését többéves elő-
készítő munka tette 
lehetővé. A képanyag 
elkészítésében nagy 
szerepet játszott Sza-
bó Béla öttevényi fo-
tográfus, a Győri Sza-
lon állandó szerzője 

és az általa szervezett TARA Fotosafari projektben 
részt vevő magyarországi fotósok, valamint Ispáno-
vics József vajdasági magyar fotográfus.

Fotók: Szabó Béla

A Tara Nemzeti Park természeti szépségeit bemutató fotóalbum 
jelent meg
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IV. MEDIAMARKT
FOTÓPÁLYÁZAT

NYEREMÉNYEK

2019.08.29. – 09.30. KÖZÖTT
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2019.10.28.

Fénykép feltöltés, részletek és játékszabályzat a mmapp.hu/fotopalyazat oldalon.

150 000 Ft
értékben

a MediaMarkt áruházban kiválasztott
fényképezőgép és/vagy objektív

vásárlására jogosító kupon

I. helyezett II. helyezett III. helyezett
50 000 Ft

értékben
a MediaMarkt áruházban kiválasztott

fényképezőgép és/vagy objektív
vásárlására jogosító kupon

100 000 Ft
értékben

a MediaMarkt áruházban kiválasztott
fényképezőgép és/vagy objektív

vásárlására jogosító kupon

TERMÉSZET × SZABADIDŐ-UTAZÁS × EMBEREK

A zsűri által kiválasztott legjobb 50 képet a Facebook oldalunkon 
szavazásra bocsátjuk, a legtöbb szavazatot kapott kép nyereménye: 

50 000 Ft 
értékű 

MediaMarkt ajándékkártya.

Közönségdíj
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Circuit organisation : Chairman Jean Saleilles
Contact : jean.saleilles@gmail.com ESFIAP / AFIAP / R ISF 2 / AFCF / ACEF / JBFCF

Belgium :
Salon : First International
Contest Fotogroep Pallieter

Spain :
Salon : Salon 2a Biennal
Ripollet Image, 32e Concurs
Vila de Ripollet

France :
Salon : VIIème Salon
International Le Catalan

Luxembourg :
Salon : 1st Käerjeng
International Photographic Salon

Calendar :

▪ Deadline for entries 14th October 2019
▪ Judjements from 18th October to 24th November 2019
▪ Results on-line 30th November 2019
▪ Exphibitions Depending of the Salon from November 2019
▪ Awards will be sent End of december 2019
▪ Catalog PDF online 15th January 2020

Entry fees :
1 to 2 Sections :
20 € (23 $) catalog PDF

3 to 4 Sections :
40 € (45 $) catalog PDF

Sections / Thèmes :
A : Open Colour
B : Open Monochrome,
C : Laughter, Smile, Happy Mood, Celebrations,

colour or monochrome
D : Travel, colour or Monochrome

Number of photographs, size/ format : Photos in JPG, format 1920 wide or 1080 Vertical, sRGB color, 1 Mb
maxi 4 photos per section & thème, maxi 16 photos.
Only upload trough the circuitsite : https://www.babelphotographic.eu
325 Awards : medals, ribbons and diplomas : : FIAP(2019/443/444/445/446), GPU( L190130-M15G),

ISF(34-2019),FBFFP(2019/09),FLPA(181/19/01),FPF(2019/21),CEF(E-2019-18/19/20/21),
FCF(2019/70/72/73/74

Circuit Babel Photographic 2019
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     ORGANIZER            
                               

                                           
              
 

 
FÉNYKÉPMŰVÉSZETI NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT 

VARADINUM – NAGYVÁRAD – ROMÁNIA 2019 – HARMADIK KIADÁS 

 
SZERVEZŐ 
 
VARADINUM FOTO CLUB NAGYVÁRAD - ROMÁNIA 
A Fényképművészeti Nemzetközi Kiállítás Varadinum 2019 harmadik kiadása nyitott amatűr vagy 
professzionális fényképészek számára, akik a világ bármely tájáról valók.  
 
A kiállítás az alábbiak támogatását élvezi: 

 FIAP …………Fédération Internationale de l’Art Photographique 
 GPU …………Global Photographic Union 
 PSA ………….Photographic Society of America 
 AAFR ……….. Romanian Association of Photographic Artists 
 IUP ………….. International Union Of Photographers  
 ISF ……………Image Sans Frontiere 
 EFA    ………   Eurofotoart 
 MAFOSZ ....... Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 

 
KATEGÓRIÁK 

1. SZABADON VÁLASZTOTT – DIGITÁLIS SZÍNES PSA PID COLOR 
2. SZABADON VÁLASZTOTT – DIGITÁLIS FEHÉR-FEKETE PSA PID Monochrome 
3. UTAZÁS (digitális színes és/vagy fehér-fekete) PSA PTD 

 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
A fényképészek bejelentkezése csak internet révén lehetséges a www.varadinumfoto.ro honlapon. 
CD-n vagy DVD-n elküldött képeket nem fogadnak el.  
Minden résztvevő kategóriánként legtöbb 4 munkával nevezhet.  
Minden résztvevőnek a benevezett fénykép szerzőjének kell lennie. A fénykép minden részét a szerző 
kell fényképezze.  
Egy résztvevő nem nevezheti be ugyanazt a fényképet vagy hasonló fényképet mindkét szekcióba.  
A kiállítás előző kiadásaiba már benyújtott fényképet nem fogad el.  
Egy fényképet a zsűri saját belátása szerint akkor utasíthat el, ha úgy vélik, hogy az adott munka nem 
felel meg a kiállítás szabályzatának.  

2019/04 006/2019
+ 

2019-406 

 2019/023  2019/036 

 

31 / 2019 

L190099-M1G 2019/337 
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ELVÁRÁSOK 
A zsűri tagjai úgy fogják elbírálni a műveket, hogy nem lesz semmilyen információjuk a szerzőről vagy 
az országról, ahonnan érkezett a kép. Benevezésével úgy véljük, hogy teljes mértékben elfogadja a 
leírt elvárásokat.  
A benevezés korlátozva van kategória vagy osztály szerint legfeljebb 4 képre. A benevező négy képét 
elosztják négy kör elbírálásra az adott kategóriában.  
A digitális kép maximális mérete: 1920 px (vízszintes oldalon) és 1080 px (függőlegesen), elmentett 
formátuma pedig JPEG kell legyen sRGB színeket használva 300 dpi felbontásban, 7-12 
tömörítésben, maximum 2Mb állománymérettel.  
A kiállítás engedélyt kap a képek (alacsony felbontású) reprodukálására, hogy a kiállítás online 
katalógusában megjelentessék.  
Egy fénykép benevezésével egyidőben minden résztvevő igazolja munkájának eredetiségét és azt, 
hogy annak ő az egyetlen szerzője és beleegyezik, hogy a szervezők ingyenesen reprodukálhassák a 
benyújtott munkákat sajtóközleményekre, sajtómegjelenésekre.  
A kiállítás nem vállal semmilyen felelősséget bármilyen szerzői jog megsértéséért.  
Egy FIAP patronátus alatt álló kiállításra történő benevezéskor a résztvevő, kivétel és fenntartások 
nélkül elfogadja, hogy: 

- A bemutatott képeket a FIAP ellenőrizheti az ő szabályai és definíciói betartására 
vonatkozólag, még abban az esetben is, ha a résztvevő nem FIAP-tag. 

- eljárása során a FIAP bármilyen, a rendelkezésére álló eszközt felhasználhat, 
- a FIAP szankciókat fog alkalmazni akkor, ha elutasítják a vele való együttműködést, ha nem 

bocsájt a rendelkezésére a fényképezőgép által rögzített eredeti állományokat vagy ha 
lehetetlenné válik a szükséges bizonyítékok benyújtása, 

- szankciók esetén (a FIAP szabályzat be nem tartása következtében), az elkövető nevét 
közzéteszik, így a szabálysértés nyilvánossá válik,  

- javasolt, hogy a bemutatott állomány EFIX adatai sértetlenek maradjanak az esetleges 
kivizsgálások megkönnyítése céljából. 

 
JELENTKEZÉSI ŰRLAP 
A jelentkezők egy online űrlapot kell kitöltsenek. 
 
ÁLLOMÁNYOK ELNEVEZÉSE 
Nincs követelmény az állományok elnevezésére, olyan nevet kell választani, melyet a jelentkező 
szeretne viszontlátni a katalógusban (ugyanaz az állomány neve, mint a címe). Olyan megnevezés, 
hogy „Névtelen”, „Cím nélkül” nem elfogadott címként, illetve a fényképezőgép által generált állomány 
neveket sem áll módunkban elfogadni, melyek akár csak számokból állnak.  
Minden képnek rendelkeznie kell egy egyedi címmel. Amikor egy képet elfogadtak a PSA Kiállításra, 
ugyanazt a képet vagy „fényképezőgépbeli” vagy „reprodukált” másolata annak a képnek: 
Nem küldhető be újra bármelyik kategóriába a kiállítás ugyanazon Division Star Ratings osztályába 
függetlenül a formátumtól vagy címtől.  
Nem küldhető be újra más PSA által elismert kiállításra. 
 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 
A részvételi díj minden résztvevőre vonatkozólag kötelező, az összege: 10 euró mind a 3 kategóriára. 
 
A részvételi díjat PayPal-en ki lehet fizetni az ovidpop@yahoo.com címre vagy banki átutalással: 
  
ASOCIAŢIA OVI D.POP ORADEA ROMANIA 
számla: 
IBAN RO36INGB0000999905725785 RON-os számla  
RO69INGB0000999906464040 EUR-os számla 

 
A KIÁLLÍTÁS NAPTÁRA 
A munkák beküldésének utolsó napja 25.09 .2019 
Zsűrizés 28-29.09.2019 

Eredményhirdetés 13.10.2019 
A kiállítás megnyitója 31.10.2019 
A katalógus elküldési időpontja 02.11.2019 
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AZ EREDMÉNY KÖZLÉSE 
A kiállítás ranglistáját a www.varadinumfoto.ro/salon honlapon teszik közzé.  
 
 
A ZSŰRI  
Egy adott versenyző képeit nem egymás után fogják bemutatni a zsűrinek. A résztvevő négy fotóját el 
fogják osztani négy zsűrizési fordulóba, az adott szekcióban. A képek elosztásánál a beküldési 
sorrendet fogják figyelembe venni.  
Mindegyik fényképet Epson EB-1980WU (3LCD WUXGA, 1920x1200 pixels) típusú kivetítőn fogják 
bemutatni a zsűri tagjainak.  
Minden résztvevő e-mailben kap értesítést a kiállítás jelen kiadásában elért eredményeiről. Továbbá a 
kiállítás ranglistáját a honlapon teszik közzé az EREDMÉNYEK fülecskén belül. 
 

 Harry Woo ESFIAP, PPSA - Malajzia 
 Steven YeePui-Chung ESFIAP, PPSA –Szingapúr 
 Vinod Chauhan EFIAP, MIUP - India 
 Leif Alveen  EFIAP/p – Dánia 
 Tordai Ede- EFIAP – Románia 

 
DÍJAK 
Összesen: 97 DÍJ 
 
Minden szekcióban kiosztásra kerül: 
 
FIAP arany, ezüst és bronz érem + 2 FIAP dicséret 
PSA arany, ezüst és bronz érem +1 PSA dicséret 
GPU arany érem +1 GPU dicséret 
IUP arany, ezüst és bronz érem 
ISF arany érem + 1 ISF dicséret 
EFA arany, ezüst és bronz érem (Fekete Fehér kategória) 
MAFOSZ  arany, ezüst és bronz érem (Fekete Fehér kategória) 
AAFR arany, ezüst és bronz érem + 3 AAFR dicséret 
VARADINUM arany, ezüst és bronz érem + 3 VARADINUM dicséret 
“Zsűri választása” díj  
FIAP  BLUE PIN  a “Legjobb szerző”-nek.  
LEGJOBB KLUB DÍJ 
LEGJOBB ROMÁNIAI JELENTKEZŐ 
 
A kiállítás a FIAP, PSA, GPU, IUP, ISF, EFA, MAFOSZ és az  AFFR alatt zajlik.  
Az a fotóművész, akinek a legtöbb elfogadott munkája van, az kapja a „Legjobb szerző” díjat. 
Döntetlen esetén a verseny szervezője fogja meghozni a visszavonhatatlan döntést. A legjobb szerző 
neve megjelenik a katalógusban is.  

Ha a kiállítási szervező vagy a bírák úgy döntenek a kiállítás megítélése előtt, alatt vagy után, hogy a 
résztvevő olyan munkákat nyújtott be, amelyekben egy vagy több fénykép nem felel meg a 
jelentkezési feltételeknek a kijelölt definíciókat is beleértve, a kiállítási szervezők fenntartják a jogot, 
hogy töröljék a munkát a kiállításból, és érvénytelenítsék a kiállításhoz kapcsolódóan az összes 
elfogadást vagy díjat. Ilyen körülmények között a díjak elveszthetők vagy visszatéríthetők. A résztvevő 
tudomásul veszi, hogy a kiállításszervezők vagy a bírák döntése végleges. 
Annak érdekében, hogy a képek megfeleljenek a jelentkezési feltételeknek és a meghatározásoknak, 
a kiállítási szervezők ésszerű intézkedéseket hozhatnak annak ellenőrzésére, hogy: 

a) a képek eredeti munkái a jelentkezőnek 

b) a képek megfelelnek a jelentkezési feltételekben meghatározott szabályoknak és 
meghatározásoknak. Ezek a lépések magukban foglalják, de nem kizárólagosak, a résztvevők 
megkérdezését, a benyújtott kép(ek) eredeti felvételét reprezentáló RAW állományok vagy más 
digitális fájlok benyújtásának szükségességét, azzal a bizonyítékkal, hogy egy vagy több benyújtott 
kép nem felel meg a belépési feltételeknek (más néven jelentkezési szabályok), és ésszerű 
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lehetőséget biztosítanak a jelentkezőnek arra, hogy ellentétes bizonyítékot nyújtson a kiállítás 
szervező bizonyítékai ellen egy meghatározott határidőre. Azokat a munkákat, amelyek nincsenek 
tisztázva, vagy amelyek továbbra is megkérdőjelezhetők, miután a jelentkező benyújtotta 
bizonyítékokat, úgy tekinthetik, hogy megsértik ezeket a jelentkezési feltételeket, és elutasítják. Az 
ilyen munkákat a lehetséges etikai jogsértések további vizsgálatára továbbküldhetik a PSA-nak. 
A PSA fenntartja a jogot, hogy bármilyen módon megvizsgálja a jelentkezési feltételek megsértésével 
kapcsolatos panaszokat / gyanúkat, szükség esetén szankciókat szabjon ki, érvénytelenítse a PSA 
szabályait sértő bármely kép elfogadását, feltegye a résztvevő nevét a szankciók listájára, és ossza 
meg az ilyen vizsgálatokat a FIAP-val. A résztvevők automatikusan elfogadják ezeket a feltételeket a 
kiállításra való jelentkezéssel, és hozzájárulnak ahhoz, hogy együttműködnek minden vizsgálatban. 

 
A KIÁLLÍTÁS 
Az összes díjazott fényképet valamint az elfogadott munkák széles választékát 30x45cm-es méretben 
ki fogják nyomtatni és Nagyváradon, egy kiállítás keretén belül be fogják őket mutatni. A kiállítást 
Románia más városaiban is bemutatják.  
 
A KATALÓGUS 
A katalógust ingyenesen le lehet tölteni az oldalról PDF formátumban.  
 
KAPCSOLAT 
Információkért kérjük írjon: salon@varadinumfoto.ro címre 
A kiállítás igazgatója Ovi D. Pop, email: ovi@durans.ro, tel:+ 40 742 162 843 
Titkár: Adela Lia Rusu, email: rusuadelalia@yahoo.com, tel:+ 40 744 210 670 
 
A MONOKRÓM FOTOGRÁFIA FIAP ÁLTALI MEGHATÁROZÁSA 
Egy fehér-fekete munka nagyon sötét szürkétől (fekete) egészen nagyon világos szürke (fehér) színű 
felületig terjed, olyan monokróm alkotás, melyben meghatározható a szürke számtalan árnyalata. A 
teljes mértékben egy színben készült fekete-fehér munka monokróm, és ezért a fehér-fekete 
kategóriába sorolható be. A katalógusban egy ilyen munkát fehér-feketében nyomtatnak ki. Egyébként 
egy fehér-fekete munkát ha részlegesen színeznek vagy amelyhez hozzáadnak egy színt, az színes 
(polikróm) munkává válik és a színes kategóriába kerül besorolásra.  
 

A MONOKRÓM FOTOGRÁFIA FIAP ÁLTALI MEGHATÁROZÁSA 
Egy képet akkor tekintenek monokrómnak, ha olyan benyomást kelt, hogy nincsenek színek (például 
csak a szürke árnyalatait tartalmazza, ami lehet teljesen fekete vagy teljesen fehér és azt a 
benyomást kelti, hogy a szürke színt használták a teljes képet különböző árnyalatokban). 
(Például Szépia, Piros, Arany, stb). A szürkeárnyalatos vagy többszínű kép, amelyet módosítottak 
vagy azt a benyomást keltették a részleges színezéssel, többszörös színezéssel vagy a színfesték 
bevonásával, nem felelnek meg a monokróm definíciójának, és színes munkának minősülnek. 

PSA UTAZÁSI FÉNYKÉP 
A Photo Travel kép kifejezi a föld jellegzetességeit vagy kultúráját, mivel ezek természetesen 
megtalálhatók. Nincsenek földrajzi korlátozások. A kifejezetten fényképezésre rendezett 
eseményekből vagy tevékenységekből, vagy a fényképezésre rendelt vagy bérelt témákból származó 
képek nem megfelelőek. Az emberek vagy tárgyak közeli képeinek tartalmaznia kell a környezettel 
kapcsolatos információkat. Az eredeti kép elemeinek hozzáadását, áthelyezését, cseréjét vagy 
eltávolítását szolgáló technikák, kivéve a vágást, nem megengedettek. Az egyetlen megengedett 
beállítás a por vagy a digitális zaj eltávolítása, az eredeti jelenet megjelenésének helyreállítása és a 
kép szürkeárnyalatos monokrómmá való átalakítása. Más származékok, beleértve az infravöröst, nem 
megengedettek. Minden engedélyezett beállításnak természetesnek kell lennie. 
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kép szürkeárnyalatos monokrómmá való átalakítása. Más származékok, beleértve az infravöröst, nem 
megengedettek. Minden engedélyezett beállításnak természetesnek kell lennie. 

  ,   
   ,    .

 

VIII. Biatorbágy Fotószalon – 2019 
Az Év Fotóművészeti Alkotócsoportja 2012, 2015, 2017 és 2018 címet elnyert 

Biatorbágyi Fotóklub Egyesület nyolcadik alkalommal nemzetközi fotópályázatot 
hirdet   

„Biatorbágy Fotószalon” címmel.   

A pályázatot a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 
védnököli.  

Pályázati feltételek:  

1. A pályázat nyitott, minden amatőr és profi fotós részére.  
2. Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be, sorozat, képpár nem 

adható be.  
3. A pályázati anyagokat a pályázók REGISZTRÁCIÓ UTÁN tölthetik fel a Biatorbágyi 

Fotóklub fotópályázati oldalára: http://bia-contest.hu/, JPG formátumban, sRGB színmódban. 
(Az oldal 2019. augusztus 15-től él.)  

4. A pályázatra feltölthető képek hosszabbik oldala 1920 pixel. A fájlok maximális mérete 3 
Mbyte lehet. (A pályázónak rendelkeznie kell a képek 3800 pixel nagyságú változatával, mert 
díjazás esetén ebben a méretben kéri be a rendezőség. A kiállításra beválogatott képeket a 
rendező klub nagyíttatja le.)  

5. A feltöltendő állomány FÁJLNEVE tetszőleges (mert a rendszer átnevezi a fájlokat), de csak az 
angol abc betűi, számok, kötőjel és alsóvonal használhatók (á, é, í, ó, ő, ű betűk nem, SZÓKÖZ 
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SEM és más írásjelek: %, !, ? stb., illetve grafikai karakterek sem). A feltöltéskor kell megadni a 
KÉPCÍMet is. Kép címe: max. 40 karakter lehet, magyar ékezetes karakterek (és SZÓKÖZ IS) 
használandók. (Ne használjanak csupa nagybetűt!) A képcímeket kérjük a magyar helyesírás 
szerint megadni, mert a rendszer szoftvere ezt viszi át a kiállítási képcímeknek és minden 
további adatbázishoz (zsűrizés, jegyzőkönyv, kiértesítés, katalógus). A képcímekben tiltott a 
szerző nevét vagy kép sorszámát megadni.   

6. A pályaműveken (pl. vízjel) és a képcímben semmilyen jelzés nem szerepelhet, amely utal a 
szerzőre.  

7. A képfeltöltéskor a Biatorbágy (D) kategóriánál a Megjegyzés ablakban kérjük megadni a képek 
készítésének helyét vagy biatorbágyi kötődését.  

8. A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik 
beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. 
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, 
továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók 
mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból 
fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a 
BFE-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.  

9. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek 
zsűrizésre, a pályázati díjat nem fizeti vissza a Biatorbágyi Fotóklub Egyesület a pályázónak.  

10. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül 
felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. Az elfogadott alkotások, valamint a kiállítás 
anyaga később elérhető lesz a http://www.biatorbagyifotoklub.hu oldalon és a pályázatról 
készülő katalógusban. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a BFE csak a pályázóval 
kötendő külön szerződés alapján jogosult.  

11. A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.  
12. A zsűrizés egykörös. A pontszámok, illetve azok egyezősége esetén a zsűri dönti el az első, 

második és harmadik helyet.  
 

Kategóriák:  

A. Színes (kötetlen)  

B. Monokróm (kötetlen)  

C. Természet - A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (csak olyan képek 
nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan 
manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek a közerkölcsöt és 
nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.  

A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek  
(levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség  
(hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények  
(shadow/highlight)  
Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép 
készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre 
tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának 
megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg 
felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.  
Vitatható esetben a zsűri bekéri a nyers formátumot, illetve az előtte és utána készült felvételeket.  
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok 
bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!  
D. Biatorbágy (színes vagy monokróm). Minden kép indulhat, ami Biatorbágyon készült. 
Lehet montázs vagy bármilyen utómunkát alkalmazni. Biatorbágy kategóriába beletartoznak a 
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testvérvárosai is Herbrechtingen, Gyergyóremete, Kiti, Alistál, Nagydobrony. A nevezési lap 
megjegyzés rovatában röviden le kell írni, hogy a „Biatorbágy” kategóriában nevezett kép hol 
készült, vagy miként kapcsolódik a településhez. A rendezőség arra kéri az alkotókat, hogy a 
pályázatot értelmezzék sokoldalúan. Alkotásaik mutassák be a város gazdag épített örökségét, 
történelmi helyeit, a biatorbágyiak mindennapjait és ünnepeit, az itt élők és az ide dolgozni járók 
napi munkáját, a gyönyörű természeti környezetet, a várost övező tájakat, és a hely minden 
vonzerejét. Képeikkel villantsák fel a még fellelhető hagyományokat. Mutassák be a képeken, 
milyennek látják Biatorbágyot, örökítsék meg testvérvárosaikkal szövődött kapcsolataikat, az ott 
élők életét. Fotózzák le a Biatorbágyról elszármazott híres embereket, vagy biatorbágyiak a világ 
más pontján való cselekedetéről szóljanak, esetleg átvitt értelemben fogalmazzák meg 
Biatorbágyot. A kép feltöltéskor a megjegyzés rovatban röviden le kell írni, hogy a kép miként 
kapcsolódik a településhez.  

E. Az év légi-fotója Minden kép indulhat, ami drónnal, vagy légi-járműből készült. A képek 
etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak, nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a 
valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetik a közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi 
méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feltöltéskor a megjegyzés rovatban röviden le kell írni, 
hogy a kép hol és milyen légijárműből, vagy milyen típusú drónnal készült.  

Zsűritagok:  
1. Sandra Zagolin, Olaszország: EFIAP/gold fotóművész, képriportjai olasz magazinokban 

jelennek. 12 éve vezeti Olaszország legsikeresebb fotóklubját. Kedvenc fotós témája a nomád 
népek és kultúrájuk fotózása. Az Oasis nemzetközi fotópályázat fődíjasa, Best Author a 
Trierenberg Super Circuit pályázaton.  

2. Daróczi Csaba: természetfotós, EFIAP/b fotóművész. Több mint 25 éve foglalkozik 
természetfotózással, de a fotográfia más területeit is sikerrel műveli. Ez idő alatt itthon és 
külföldön, már szinte az összes jelentős fotópályázaton díjazott volt.  

3. Baán Katalin: a MAFOSZ bronzdiplomás fotóművésze, MAFOSZ területi alelnök.  
1976 óta Amatőr és profi művészek kiállításra, pályázatra készült komplett anyagaik kidolgozását; alkotásaik 
levilágítását végzi azóta is. 2004 óta láthatóak festői fotómontázs képei Európa kiállító termeiben.  
4. Boros István:1980 óta kiállító képzőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos 
Szövetsége és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége tagja. Rendszeresen szerepel egyéni és 
csoportos kiállításokon, művei magán- és közgyűjteményekben találhatók, Magyarországon és külföldön.  
5. Heltai Csaba: (HCS) tipográfus, képszerkesztő. Fotós albumok tervezője, valamint 2006tól 
13 és fél éven át National Geographic magazin magyar kiadásának művészeti vezetője, 5 
alkalommal a NaturArt Év Természetfotósa pályázat zsűritagja.  
Nevezési díj:  
A fotópályázat nevezési díja pályázónként: 4000 Ft.   
A nevezési díj a K&H Bank Zrt., Biatorbágyi Fotóklub Egyesület nevére, 1040320850526572-
85771002 számra utalandó. (Az utalás megjegyzés rovatában feltüntetendő a  
Szerző neve, valamint a „Pályázat 2019” megjegyzés.)  
SWIFT: OKHBHUHB  
IBAN: HU47-10403208-50526572-85771002  
K&H bank: HU1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
      - A pályázók kérhetnek személyre szabott képértékelést, amiben az zsűri a művek erősségét és 
gyengeségét sorolja fel. Ez segítheti a versenyzőt a későbbi alkotásainak versenyképesebb 
elkészítésében és feldolgozásában.  + 2000 Ft  
A képértékelés díj a K&H Bank Zrt., Biatorbágyi Fotóklub Egyesület nevére,1040320850526572-
85771002 számra utalandó. (Az utalás megjegyzés rovatában feltüntetendő a  
Szerző neve, valamint a „Pályázat 2019 képértékelés” megjegyzés.)  
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Díjazás:  

Színes (kötetlen)  
I. hely:   MAFOSZ aranyérem,  30 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
II. hely:  MAFOSZ ezüstérem,  20 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
III. hely: MAFOSZ bronzérem, 10 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
Monokróm (kötetlen)  
I. hely:   MAFOSZ aranyérem, 30 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
II. hely:  MAFOSZ ezüstérem,  20 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
III. hely: MAFOSZ bronzérem, 10 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
Természet  
I. hely:   MAFOSZ aranyérem, 30 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
II. hely:  MAFOSZ ezüstérem,  20 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
III. hely: MAFOSZ bronzérem, 10 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
Az év légi-fotója   
I. hely:   MAFOSZ aranyérem, 30 ezer Forint értékű ajándékutalvány és az „Év légi-fotója”   

trófeát nyeri el.  
II. hely:  MAFOSZ ezüstérem,  20 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
III. hely: MAFOSZ bronzérem, 10 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
Biatorbágy kategória:  
I. hely:   MAFOSZ aranyérem,  30 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
II. hely:  MAFOSZ ezüstérem,  20 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
III. hely: MAFOSZ bronzérem, 10 ezer Forint értékű ajándékutalvány  
A pályázat legsikeresebb nevezője MAFOSZ plakettet kap és elnyeri a Biatorbágy Fotószalon 

trófeáját.  
Az ajándékutalványok, beválthatóak a Stúdió-Line Fotótechnika Kft-nél. (1143 Budapest,  
Gizella u. 30. Web: www.nika.hu  
  
Naptár:  

Képfeltöltési határidő: 2019. augusztus 15  00 órától - szeptember 25  24 óráig.  
Zsűrizés határideje: 2019. október 2.   
Értesítés az eredményről: 2019. október 5.   
  
Kiállítás megnyitó és díjátadás: 2019. november 13. 18 óra, Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ színháztermében. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.  
A kiállítás megnyitót Koltay Anna, magyar televíziós szerkesztő, riporter, műsorvezető és 
dokumentumfilm rendező konferálja. A díjakat a zsűri tagjai és a támogatók adják át.  
A kiállításra, kategóriánkén az első három kép kerül kinagyításra. (70 cm lesz a kép hosszabbik 
oldala.) Az elfogadott képeket (kb. 100 alkotás), levetítjük a megnyitón és ezek is bekerülnek a 
kiállítás digitális katalógusába, amely látható lesz a klub honlapján. A pályázat nyertes képei – a 
pályázat és alkotó megjelölésével – megjelennek az évenként kiadásra kerülő Fotó-Hungarikumban.  
 
Támogatók:  

A fotópályázatot támogatja Biatorbágy Város Önkormányzata, a MAFOSZ, a Biatorbágyi Juhász 
Ferenc Művelődési Központ és a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány.  

Sok sikert kívánunk minden pályázónak!  

BFE  
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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. 


