
 
 

Az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa pályázat kiírása 
 

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége korábbi nagysikerű pályázata nyomán 2022–2023 
fordulóján újra meghirdette, az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa fotóművészeti pályázatot.  
A 2023. elején induló pályázat nyilvános, arra minden magyar állampolgár vagy magát magyarnak valló hivatásos és 
amatőr fotós egyénileg nevezhet a MAFOSZ fotópályázati honlapján.  Magyarország területén készült vagy 
Magyarországgal, a magyarsággal összeköthető képekkel lehet pályázni. 
 
Kategóriák  
Színes – kötetlen 

Csak színes képek nevezhetők. Engedélyezett: bármilyen kreatív tónusmódosítás; montázs stb. E 
kategóriában más kategória képei nem szerepelhetnek. 

Monokróm – kötetlen 
Csak monokróm képek nevezhetők. Monokróm kép a nagyon sötétszürke (fekete) és a nagyon világos 
szürke (fehér) különböző árnyalataiból álló (fekte-fehér) kép, illetve az olyan fekete-fehér fotó, amelynek 
sötétszürke (fekete) színét egy szín felvételével módosítanak. Engedélyezett: bármilyen kreatív 
tónusmódosítás, montázs is. E kategóriában más kategória képei nem szerepelhetnek. 

Portré és zsáner 
Engedélyezett: bármilyen kreatív tónusmódosítás; montázs stb. 

Szociofotó 
Nem engedélyezett: képrészletek hozzáadása, eltávolítása, montázs (kivéve por, lencsehibák, kromatikus 
aberráció). 
Engedélyezett: a monokróm képpé alakítás; az egyes képrészletek színtónusainak, fényerejének szelektív 
módosítása; digitális félszűrők használata. 

Sport 
Nem engedélyezett: képrészletek hozzáadása, eltávolítása, montázs; a kép egyes részeinek szelektív 
módosítása (kivéve por, lencsehibák, kromatikus aberráció). 
Engedélyezett: a monokróm képpé alakítás; a digitális félszűrők használata; az egész képre ható színtónus, 
fényerő stb. módosítása 

Természet 
E kategóriában a természetfotópályázatokon elfogadott általános szabályok érvényesek. A beküldött 
alkotások ábrázolják természetes környezetükben a vadon élő növényeket, állatokat. (Tájképek beküldésére 
külön kategória áll rendelkezésre.) A képek természetvédelmi és etikai szempontból ne legyenek 
kifogásolhatók! 
Nem engedélyezett: képrészletek hozzáadása, eltávolítása, montázs; a kép egyes részeinek szelektív 
módosítása (kivéve por, lencsehibák, kromatikus aberráció). 
Engedélyezett: a monokróm képpé alakítás; a digitális félszűrők használata; az egész képre ható színtónus, 
fényerő stb. módosítása, 
 

http://mafosz.hu/emf.html
http://www.mafosz-contest.hu/


Táj- és városkép 
Tájképek és városi tájképek küldhetők e kategóriában 
Nem engedélyezett: képrészletek hozzáadása, eltávolítása; montázs; (kivéve por, lencsehibák, kromatikus 
Engedélyezett: a monokróm képpé alakítás; az egyes képrészletek színtónusainak, fényerejének szelektív 
módosítása, digitális félszűrők használata; multiexpozíció (egy helyszínen egymást követően készített 
felvételek kamerán belüli egyesítése esetén); kamerán kívüli egyesítéssel készült panorámaképek, 
„csillagíves” és asztrotájkép készítése. 

Magyarság 
Az e kategóriába küldött képek fejezzék ki a magyarságot, a nemzeti összetartozást! 
Engedélyezett: bármilyen kreatív tónusmódosítás; montázs stb. 
 

Pályázati feltételek 
A pályázatra egy szerző által beküldhető pályaművek maximális száma: egy kategóriában legfeljebb 5 kép. A 
pályázat célja, hogy a pályázók egy adott év terméséből válogassanak. Ezért nem lehet pályázni 2021-ben vagy 
2021-től korábban nyilvánosságra hozott alkotásokkal. 
A nevezéssel a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályaművei minden szempontból megfelelnek jelen pályázati 
kiírásnak és rendelkezik a kép szerzői jogával, az eredeti módosítatlan kamerafájlokkal. 
(Ezeket a pályázatot kiíró bekérheti, a beküldés elmaradása esetén a pályázót kizárhatja a pályázatból.) 
A pályázó vállalja, hogy a kiállításra beválasztott képek nagyfelbontású állományait a megadott határidőig 
megküldi. A pályázó vállalja, hogy a bekért képek mellé csatolja a képek leírását. A kiírók kérésére a szerző 
vállalja, hogy amennyiben legalább egy pályaműve kiállításra kerül, önéletrajzot és egy nyomdai minőségű 
portrét küld magáról, a felkérésben részletezett paraméterek alapján. 
Nevezési díj: pályázóként 5000 Ft, amit a pályázati felületen PayPal-lal vagy átutalással a MAFOSZ 
számlaszámára lehet befizetni: 11701004-20122009-00000000. Érvényes az a nevezés, amelynél a nevezési díj 
2023. március 5-éig 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 nagyfelbontású változatával (legalább 3600 pixel hosszabbik oldal), mert 
kiállítás esetén azt kéri be a rendezőség. A kiállításra beválogatott képeket a rendező nagyíttatja.) Törekedjenek 
a szerzők a szabvány képalakokra 3:2, 4:3, stb. Egy-egy digitális felvétel terjedelme ne haladja meg a 3 Mb-ot. 
(A képek könnyebb feltöltése miatt célszerű 8–10-es tömörítést használni!) 
A feltöltés során külön mezőbe kell beírni a KÉPCÍMet. A kép címe maximum 40 karakter lehet, magyar ékezetes 
karakterek (és SZÓKÖZ IS) használandók! 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 tilos a szerző nevét és sorszámot megadni. (Lehetőleg csak indokolt 
esetben adjanak meg idegen nyelvű képcímeket.) A képekben semmilyen jelzés nem szerepelhet, amely utal a 
szerzőre. Kerüljék a csupa NAGYBETŰ használatát! 

A feltöltendő képek FÁJLNEVE (a számítógépes állomány neve) bármi lehet, eltérhet a feltöltendő kép 
címétől (mert a rendszer átnevezi a fájlokat). (E pályázatnál a Megjegyzés mezőt ne töltsék ki!) 

Nem engedélyezett a képek digitális keretezése, a pályaművek látható feliratozása (pl. látható vízjel), s 
dátumozása. A kiállításra elfogadott képek esetén a kiíró bekérheti a képek nyers állományait is. A szabályzatot 
figyelmen kívül hagyó pályázókat, a kategóriatévesztő képeket, illetve a kiállításra bekért képek elmaradása setén 
e fotókat a kiíró kizárja a versenyből. 

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 személy 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 MAFOSZ-t mindennemű jogi igény 
érvényesítése alól mentesíteni. 

http://www.mafosz-contest.hu/


A pályázók, alkotásaik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiállítás népszerűsítése érdekében a 
pályázaton nyertes fotók szerzői jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, nevük feltüntetésével megjelenjenek a 
nyomtatott és elektronikus sajtó valamennyi formájában, földrajzi és időbeli korlátozás nélkül; és a kiállításra 
elfogadott fotók megjelenjenek a kiállítás katalógusában, az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa albumban, 
valamint korlátozott nagyságban a MAFOSZ honlapjának a pályázattal kapcsolatos oldalain. A fotók ettől eltérő 
célokra való felhasználása csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján lehetséges. 

A szerveren minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga. A megadott adatokat 
a kiíró és a pályázatszervező adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázó a regisztrációval 
hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá 
nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. 
A pályázók – alkotásaik beküldésével – elfogadják a részvételi feltételeket. 
 
Zsűri 
A pályázatok elbírálására különböző hazai és külföldi fotográfiai szervezeteket elismert képviselőit kérjük fel. A 
független zsűri a pályázók által beküldött képeket anonim módon, online felületen bírálja. A zsűrizés kétfordulós. 
Első fordulóban a zsűri tagjai egymástól függetlenül, elektronikus úton, 1–10 pontig értékelik a képeket. Második 
fordulóban a kiállításra kerülő képek közül választják ki a díjazottakat: a zsűri tagjai egymástól függetlenül a 
kiállítási képek sorrendjét határozzák meg, ezek összevetésével alakul ki a végső sorrend A rendező a zsűrizés 
eredményét teljes részletességgel nyilvánosságra hozza. 
 
Díjak 
A pályázat fődíját, az Év Magyar Fotósa címet a legkiemelkedőbb kollekció szerzője, a legeredményesebb egyéni 
pályázó nyeri el. 
Az Év Magyar Fotója díjat az egyes kategóriákban győztes fotók közül választja ki a zsűri. 

Az egyes kategóriákban az első három helyezett alkotást díjazzuk. 
A kiállítás anyagából egy igényes katalógust, fotóművészeti albumot jelentetünk meg. 
 

Pályázati naptár: 
Regisztráció: 2023. február 1-től. (Korábbi regisztrációk törlődnek.) 
A képek feltöltésének kezdete: 2023. február 15. 00:00  
A képek feltöltésének vége: 2023. február 28. 24:00 
Zsűrizés: 2023. március folyamán  
Az eredmény kiértesítése: 2023. április 1-ig.  
Vetítettképes kiállítás és díjátadás: később meghatározott időpontban 
 
A pályázat megrendezéséhez támogatókat keresünk! 
 
További részletek a MAFOSZ honlapján és fotópályázati oldalán.  
Kapcsolat: fotoselet2@gmail.com  

http://mafosz.hu/
http://www.mafosz-contest.hu/
mailto:fotoselet2@gmail.com

	Az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa pályázat kiírása
	Technikai előírások
	Zsűri


