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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 2018. december 10.

PÁLYÁZAT
Rövidített kiírás. (Részletes pályázati kiírást a fotópályázati oldalon tesszük közzé.)

lyázat célja, hogy a pályázók egy adott év terméséből 
válogassanak (induló évben ez két év). Ezért nem le-
het pályázni 2016-ban vagy 2016-tól korábban nyilvá-
nosságra hozott alkotásokkal.

A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pá-
lyaművei minden szempontból megfelelnek jelen pá-
lyázati kiírásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, 
az eredeti módosítatlan kamera fájlokkal. 

Nevezési díj: pályázóként 5000 Ft, amit átutalással 
kell a MAFOSZ számlaszámára befizetni. Érvényes az 
a nevezés, amelynél a nevezési díj 2019. február 1-ig 
megérkezik.

Technikai előírások
A pályázati anyagokat a pályázók REGISZTRÁCIÓ 
UTÁN tölthetik fel a MAFOSZ fotópályázati oldalára, 
JPG formátumban, sRGB színmódban. A pályázatra 
feltölthető képek hosszabbik oldala pontosan 3000 
pixel. (A pályázónak rendelkeznie kell a képek nagy-
felbontású változatával, mert kiállítás esetén azt kéri 
be a rendezőség. A kiállításra beválogatott képeket a 
rendező nagyíttatja.) Törekedjenek a szerzők a szab-
vány képalakokra 3:2, 4:3. Egy-egy digitális felvétel 
terjedelme ne haladja meg a 3 Mb-ot. 

Zsűri
A pályázatok elbírálására hazai és külföldi fotográfiai 
szervezetek kértünk fel, hogy delegáljanak a fotográfi-

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége – együttműködve más fotográfiai szer-
vezetekkel – meghirdeti, 2018–2019 fordulóján ha-
gyományteremtő céllal elindítja az Év Magyar Fotója 
– Év Magyar Fotósa pályázatot. E tárlat lehet a kortárs 
magyar fotográfia egyik évenkénti legfontosabb és 
legnagyobb, reprezentatív országos fotópályázata és 
-tárlata.

A 2018. szilveszterén induló pályázat nyilvános, 
arra minden magyar vagy magát magyarnak val-
ló hivatásos és amatőr fotós egyénileg nevezhet a  
MAFOSZ fotópályázati oldalán – több kategóriában.

Kategóriák
1. Színes – kötetlen 
2. Monokróm – kötetlen
3. Portré és zsáner
4. Akt
5. Szociófotó
6. Sajtófotó
7. Sport
8. Természetfotó
9. Táj- és városkép 
10. Magyarság

 
Pályázati feltételek
A pályázatra beküldhető pályaművek maximális szá-
ma: legfeljebb 30 kép. Egy kategóriában beküldhető 
pályaművek maximális száma: legfeljebb 5 kép. A pá-

http://www.mafosz-contest.hu/
http://www.mafosz-contest.hu/
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ában elismert szakembereket. A független zsűri a pá-
lyázók által beküldött képeket anonim módon, online 
felületen bírálja. A rendező a zsűrizés eredményét tel-
jes részletességgel nyilvánosságra hozza. A zsűrizés 
kétfordulós. Első fordulóban a zsűri tagjai egymástól 
függetlenül, elektronikus úton, 1-10 pontig értékelik 
a képeket. Második fordulóban a kiállításra kerülő ké-
pek közül választják ki a díjazottakat.
A zsűri tagjai
– a Magyar Fotóművészek Szövetségének 

delegáltja
– a Magyar Természetfotósok Szövetségének 

delegáltja
– Vajda János, a MAOE delegáltja, a MAOE 

Fotóművészeti Tagozatának elnökségi és a 
Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja;

– PhDr. Vĕra Matĕjů, a Cseh Fotográfiai Szövetség 
elnöke

– egy további fotós szervezet képviselője 

Díjak
A pályázat fő díját, az Év Magyar Fotósa címet a legki-
emelkedőbb kollekciót beküldő egyéni pályázó nyeri 

el. Az Év Magyar Fotója díjat az egyes kategóriákban 
győztes fotók közül választja ki a zsűri. A pályázat 
nyertesei jelentős pénzdíjazásban részesülnek. (A je-
lenlegi díjazási keret félmillió Ft, a támogatások függ-
vényében ez még növekedhet.)

Az egyes kategóriákban az első három helyezett 
alkotást díjazzuk. Különdíjakat a pályázat támogatói 
ajánlják fel, melyhez továbbra is várjuk a szponzoro-
kat. (A kiállítás megnyitásáig a pályázat támogatói-
nak köre folyamatosan 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 kezdete: 2018. december 31. 
24:00
A képek feltöltésének vége:  2019. január 31. 24:00
Zsűrizés: 2019. február folyamán
Az eredmény kiértesítése: 2019. március 1-ig.
Kiállítás, díjátadás: 2019. május

Partnereink, támogatóink:
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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.)

��2019. január 11. 
péntek 18 óra KI-
ÁLLÍTÁSMEGNYI-
TÓ – Jeges lencsék 
– Horváth Imre, Ka-
szás Gergő, Niksz 
Gyula és Rácz Péter 
fotókiállítása. Négy 
fotós lenyűgöző ka-
landja Szibériában, 
a befagyott Bajkál 
tavon. Az ott töltött 
idő alatt, számos 
különleges hely-
színt örökítettek 
meg, ezekből válo-
gatták ki a mostani 

kiállítás anyagát. Szervező és helyszín: MMMH, Tö-
rökbálint, Munkácsy Mihály u . 83.

��2018. december 10-én 17 órakor a DD Galériában 
Szűcs Balázs (Vadvilág Fotóklub) „Határon innen és 

túl” című kiállítását nyitjuk meg. (Bp. VIII., II. János Pál 
pápa tér 4.) A megnyitót az alkotó tartja. A kiállítás 
december 3-tól december 21-ig látogatható, munka-
napokon 16–18 óráig.

��Nagyváradi kiállítások 2018. december 8-ától 
Békéscsaba-i Márvány Fotóműhely tagjainak kiállí-
tása, helyszín: Vilidár István Studió Galéria (Nagyvá-
radi Vár - C épület),
Festői Biharország kiállítás (FNYE részvevőinek tárla-
ta), helyszín: Fotómúzeum (Nagyváradi Vár - B épület), 
Nagyváradi zsidók díjkiosztó megnyitója, helyszín: 
Aachvas Rein újonnan átadott Zsinagóga, 
Tóth István Japán impressziók c. élménybeszámoló 
vetítése, helyszín: EFA Egyesület székhelye 

��Mindenkit szeretettel várunk a XVIII. Nemzetkö-
zi Magyar Fotószalon Felvidéki kiállítássorozatának 
negyedik helyszínére, a Naszvadi Stúdió Galériába.   
Megnyitó: 2018. december 7.-én volt. A következő 
kiállítás a Párkányi Barta Gyula Galériában lesz 2018. 
január 9-én.

��Toscan hangulat: Körmendy Zizi fotókiállítása meg-
tekinthető 2018. deceber 3–31. között, a Szepes 
Gyula MK. fotógalériáján (2030 Érd, Alsó u. 9.).
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Tudtad? Mi a FotoKlikk Index és hogyan kerülhetsz bele?

Egyre többen kérdezik mióta megjelent az FotoKlikk 
oldalon az index menüpont, hogy mi ez és hogyan 
kerülhetnek bele?

A Fotoklikken olvasható megannyi szöveges tartalom 
(lassan 20,000 poszt) cimkézésre került, kézzel, nagy 
munkával (jelenleg 1300 cimkénél tartunk) felcimkéz-
tük az embereket, szervezeteket, eseménysorozatok 
egy részét, amit a rendszer automatikusan kibővít az 
archívum szövegeiből.

Mi kell ehhez? Kell, hogy legyen olyan tartalmunk 
ami cimkézhető, ezért:

1. Vigyél fel egy eseményt, akár múltbéli eseményt is, 
korábbi kiállításodat, előadásodat, stb. és cimkézd be! 

Ezt megteheted regisztráció nélkül is, itt (de akkor ké-
sőbb nem tudod majd szerkeszteni azt)
2. Tölts fel cikket, képes beszámolót, videót, tesztelési 
eredményt és cimkézd be! Ezt csak regisztráció után 
tudod megtenni.

A feltöltött tartalom elfogadása és publikálása után, 
a korábbi megjelenések is automatikusan becimké-
ződnek és így megjelenik majd az indexben minden 
cimke.

Más rendszerektől eltérően jelenleg nem tervezzük 
a cimkerendszert egyéb dolgokra használni, így em-
bereket, szervezeteket és eseménysorozatokat cim-
kézünk, kísérleti jelleggel fotós stílust is, de ezen még 
dolgozunk.

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

https://fotoklikk.hu
https://fotoklikk.hu/index/


Csabagyöngye Kulturális Központ 

Lencsési Közösségi Ház 
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.   Tel: 66/456-177  

e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com 
 

A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza és a Márvány Fotóműhely országos 

PREMFOTÓ pályázatot hirdet.  

XVII. "Csak tiszta forrásból…” címmel  
 

Pályázati feltételek:   
1.A pályázaton részt vehet minden Magyarországon-, illetve a Kárpát - medencében élő magyar fotós.  

2. A pályázat témája kötetlen, más pályázatokon még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni. 

3. Sorozatot vagy kép-párokat nem fogadunk el.  

4. Egy szerzőtől legfeljebb öt (5) fekete-fehér fotó küldhető be. A képeket DIGITÁLISAN, jpg fájl 

formátumban 300 Dpi-ben kérjük. A fotók beküldhetők az alább megadott e-mail címre, vagy CD-re írva postai 

úton vagy személyesen A digitális képfájl hosszabb oldala minimum 3500 pixel legyen. Törekedjünk a 

szokásos 2/3, 4/3,1/1 oldalarányra. A papírképeket a Márvány fotóklub készítteti el és rendezi kiállításra. 

5.  A pályázathoz nevezési lapot kell csatolni, amelyet kitöltve a fotókkal együtt kell elküldeni. A fotók 

azonosítása a – pályázó neve_kép cím_sorszám (pl.: Tóth János_Esti mese 1. …5.) 

6. Ha a képek tartalma személyiségi jogokat sért, ezekért a szerző tartozik felelősséggel.  

7. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.  A 

zsűrizés eredményéről a pályázók a Márvány fotóműhely honlapjáról www.marvanyfoto.hu  címen, és a 

Lencsési Közösségi Ház Facebook oldaláról értesülhetnek, de minden egyes pályázót külön is értesítünk a 

nevezési lapon megadott e-mail címen. 

8. A fotópályázat kiállításon bemutatott képeiről katalógus készül, amelyet minden pályázó megkap.  

A katalógus a kiállítás megnyitásán átvehető, de a távollévők is megkapják postai úton. 

9. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás propagandája érdekében térítés nélkül felhasználhatja.  

10. Az át nem vett díjakat a rendezőség a következő évi zsűrizésig tárolja. 

További információk  

1. Nevezési díj: 1500.- Ft (Csabagyöngye Kulturális Központ, bankszámlaszám:11733003-15771810, „fotópályázat” 

megjelöléssel), vagy személyesen a képek leadásakor. 

2. Díjazás: 

-  I.  II. és III. helyezés tárgyjutalom. 

- Békéscsaba Megyei Jogú Város különdíja 

- Lencsési Közösségi Ház különdíja 

- Bazsó Imre Különdíj 

3. A zsűri tagjai:  

Lőkös Zoltán E-FIAP/p, E-MAFOSZ/p fotóművész Budapest, Törköly József E-FIAP, E-MAFOSZ fotóművész Szeged,  

Baán Katalin E-MAFOSZ/b fotóművész Cegléd A zsűri határozata ellen fellebbezni nem lehet.  

3. Zsűrizés menet: Többfordulós (első forduló igen-nem, második forduló 1–15-ig pontozás) a harmadik fordulóban az 

első 10 kép közül dönt a zsűri a díjakról. 

 
Pályázati naptár:  
 

Beérkezési határidő: 2019. február 12.  Zsűrizés: 2019. február 18-24 között.  

Értesítés az eredményről: 2019. február 28-ig.  

Kiállítás megnyitása és díjátadása: 2019. március 15-én, péntek 15 órakor.  

Beküldési cím: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.  

E-mail cím: csaktisztaforrasbol2019@gmail.com 

Kiállítás zárása: 2019. április 10 

Felvilágosítás: (66) 456-177, vagy e-mail: lencsesikozhaz@gmail.com 

Katona Péter +3630 427-2937, vagy pkatona49@gmail.com 

http://www.marvanyfoto.hu/
mailto:csaktisztaforrasbol2019@gmail.com
mailto:lencsesikozhaz@gmail.com
mailto:pkatona49@gmail.com


Fotópályázat általános és középiskolás diákoknak  
CSAK DIGITÁLIS FELVÉTELEK KÜLDHETŐK A PÁLYÁZATRA! 

Részvételi feltételek 
A fotópályázaton nappali tagozatos általános iskolás és középiskolás diákok vehetnek részt.  

Az általános iskolás diákok 14 éves korig szakköri kollekcióval pályázhatnak. A középiskolás diákok fotóit 14-

20 éves kor között az egyéni pályázatra várjuk.  

A 2018/2019-es tanévre meghirdetett fotópályázatnak ismét három kötelező témája van. A képeket a három 

beadási határidőre kell beküldeni, amelyek feldolgozása már januárban megkezdődik, de zsűrizése csak 2019. 

május végére várható. 

      1.Feladat: Olvasás. A fotón szerepelő fontos motívum az olvasás legyen.   

Beküldési határidő: 2018. december 20. 

      2.Feladat: Alulnézet. Izgalmas fotókat várunk, ahol a lényeg az alulnézet.  

Beküldési határidő: 2019. február 20.  

      3.Feladat: Gép. Olyan fotókat szeretnénk kapni, ahol valamilyen gép a fotó fő motívuma.   

Beküldési határidő: 2019. április 20. 

 

A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, amelyek ebben a tanévben készülnek. 

A szakkörök feladatonként 10-10 képet, az egyéni pályázók 4-4 db fekete-fehér vagy színes – DIGITÁLIS 

képet küldhetnek be kizárólag e-mailben. A beküldött alkotások optimális felbontása: 1500 × 2000 pixel (vagy 

a nyomtatási méret beállítása esetén: 13 × 18 cm). A zsűri által kiállításra javasolt képeket a MAFOSZ  rendeli 

meg a fotólaborban. Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-

ot; ha ennél nagyobb a tíz kép terjedelme, akkor kéretik több e-mailhez csatolni azokat. Aki a méretkorlátozást 

figyelmen kívül hagyja, számítson arra, hogy a levelező szolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket. 

Becsomagolt és tömörített állományokat nem csomagolunk ki! Óriásleveleket nem fogadunk. Kérünk minden 

egyes képet egyenként csatolni a beküldendő e-mailhez.  

A meghirdetett témáknak nem megfelelő képeket a zsűri nem értékeli!  

 

A pályaművek fájl neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva: a pályázó 

CSALÁDINEVE_KERESZTNEVE_Aképrövidcíme_Anevezésilapszerintisorszáma.JPG 

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni számítógéppel, Word programmal. A nevezési lapon szereplő 

információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal. A nevezési lap letölthető a  www.mafosz.hu  

oldalról, a fotópályázatok menüpontból. A nevezési lap is beküldhető e-mailben. A nevezési lap fájlneve: 

szakkör esetén a Szakkör_neve.doc / egyéni pályázó esetén a Családnév_Keresztnév.doc 

Aki később kapcsolódik be a pályázatba, utólag is beküldheti a korábbi feladatokat, de a végső beküldési 

határidő (2019. április 20.) nem léphető át. Az értékelés sajátosságai miatt azok a pályázók érnek el jobb 

eredményt, akik minden feladatot megoldanak és kihasználják az összes beadható képek számát! 

A beküldött képeket a MAFOSZ szerzői jogdíj és felhasználási díj fizetése nélkül, de a szerző nevének 

feltüntetésével nyilvánosságra hozhatja a fotópályázat, a fotókiállítás és a MAFOSz munkájának népszerűsítése 

érdekében. Csak azok vegyenek részt ezen a pályázaton, akik ezt engedélyezik.  

Beküldési cím: diakfoto2018.2019@gmail.com  Figyelem! A pályázatokat fogadó e-mail postafiók mérete 

óriási, de így sem garantálható, hogy az utolsó egy-két napban beküldött több száz fotót fogadni tudja (annak 

ellenére, hogy a rendezők folyamatosan mentik a beérkező pályaműveket). Ezért nem fogadunk el senkitől sem 

óvást, vagy reklamációt amiatt, ha egy küldeményt - a postaláda megtelt üzenettel – visszaküld a szolgáltató. A 

megoldás ugyanis kézenfekvő: már egy-két héttel korábban be kell küldeni a pályázatra szánt képeket, amelyek 

kézbesítéséről ki-ki kérjen automatikus visszaigazolást a szolgáltatótól. Beküldési cím: 

diakfoto2018.2019@gmail.com 

 

Zsűrizés: 2019. május 20-ig. 

Értesítés a zsűrizés eredményéről 2019. május 30-ig – kizárólag a Fotósélet elektronikus hírlevélben és a 

www.mafosz.hu honlapon, illetve a diakfoto2018.2019@gmail.com email címről.  

Az első kiállítás 2019. október hónapban, vagy november elején nyílik. Az ingyenesen kölcsönözhető 

fotókiállítás másodbemutatói szerte az országban: 2019. június 30-ig (a kölcsönzési igények bejelenthetők: 

reber@freemail.hu címen) 

A fotópályázattal kapcsolatban további információk kérhetők Réber Anikótól. E-mail: reber@freemail.hu; 

vagy a 06-30-428-68-00 mobilszámon. A nevezési lap - szakköri és egyéni - letölthető a www.mafosz.hu 

címről, a fotópályázatok menüből. 
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