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pályázati kiírás 

PAPÍR képek beküldése:  

2019. május 31-ig. 

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége PAPÍRKÉPES 

fotópályázatot hirdet tagszervezetei és azok tagjai részére. A MAFOSZ Szalon célja, hogy 

bemutassa a kortárs magyar fotográfia eredményeit, a fotóművészeti alkotócsoportok legújabb 

munkáinak kiállításával. 

A pályázaton csak azok a MAFOSZ tagszervezetek vehetnek részt, melyek a beküldési 

határidőig rendezték a 2019. évi tagdíjukat. A szövetség minden tagegyesülete egy-egy 

kollekcióval pályázhat, amely maximum 20 db képből állhat, de minimum 3 szerző egy-egy 

művét kell, hogy tartalmazza. Egy szerző (többes tagság esetén is) csak egy kollekcióban 

szerepelhet, maximum három alkotással.  

Sorozat és egy téma három mozzanata nem adható be. A MAFOSZ Szalonra csak olyan 

művek küldhetők, amelyek a korábbi MAFOSZ Szalonokon még nem kerültek közönség elé. 

Nem lehet pályázni 2016-ban vagy korábban nyilvánosságra hozott alkotásokkal. Aki ezeket 

figyelmen kívül hagyja, kizárja magát és alkotóközösségét az idei és a következő évi szalonon 

való részvételből is.  

A fotók témája, technikája, formája és műfaja kötetlen. A képek mérete: hosszabbik oldal 

max. 45 cm, rövidebb oldal max. 30 cm. (Négyzetes kép esetén 30 ×30 cm.) A pályázónak 

rendelkeznie kell a képek 1920 pixel nagyságú digitális változatával, mert elfogadás esetén a 

katalógushoz ezt kéri be a rendezőség. (Hangsúlyozottan kérjük, hogy törekedjenek a szerzők 

a SZABVÁNY KÉPALAKOKra 3:2, 4:3, 1:1!). 

A pályázati anyagokat postai úton (v. személyesen) kell eljuttatni a MAFOSZ címére: 2051 

Biatorbágy, Jókai u. 12. 2019. május 31-ig.  

A pályázó a pályázata beküldésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban 

szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos 

nyilvánosságra hozatalához. 

A kép hátulján kérjük a kép címét, s a kollekcióban elfoglalt (nevezési lappal megegyező) 

sorszámát feltüntetni. Tilos más információt (a szerző nevét és fotóklub nevét stb.) feltüntetni.  

(Lehetőleg csak indokolt esetben adjanak meg idegen nyelvű képcímeket. A MAFOSZ 

minősítési rendszerében nem jelent semmilyen hátrányt, ha egy külföldi pályázaton már 

idegen nyelvű címmel szerepelt kép magyar fordítású képcímét használják.) A pályamű 

képoldalán semmilyen jelzés nem szerepelhet, amely utal a szerzőre vagy a fotóklubra. 

A feltöltött képekről számítógéppel kitöltött nevezési lapot kell küldeni (Word .doc 

formátumban) a mafoszszalon@gmail.com email-címre (melyen szerepel az alkotócsoport 

neve, a képek címe és a szerzők neve). Nevezési lap itt letölthető. 

mailto:mafoszszalon@gmail.com
http://mafosz.hu/images/Szalon/2019/xxxvi_nevezesi.doc


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 MAFOSZ-t mindennemű 

jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

A pályázók, alkotásaik beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiállítás és a szövetség 

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 szalon katalógusában, a Fotó-Hungarikum 2019 kiadványban, valamint a 

MAFOSZ honlapján. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a MAFOSZ csak a 

pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult. 

A zsűrizés kétfordulós: 

 1. a zsűri pontozással (1–10) dönt a pályázatra kerülő képekről; 

 2. az elől végzettek közül a díjazottakat és azok sorrendjét a zsűri külön körben dönti 

el.(A díjazottak az adott évben elért legmagasabb pontszámot kapják, ez számít bele az 

alkotócsoportok versenyébe.) A zsűri az értékelt képanyagnak megfelelően dönt a díjak 

kiadásáról, esetleges visszatartásáról vagy megosztásáról. 

A pályaműveket szakértő zsűri értékeli: a zsűri munkájában való részvételre, a MAFOSZ 

elnöke kér fel olyan szakértőket, akik a pályázatban nem érintettek.  

A zsűri tagjai felkérés alatt 

 

A zsűri jegyzőkönyvét a szövetség digitális formában, weblapján hozza nyilvánosságra. A 

kiállításra elfogadott képek összpontszáma alapján legjobb kollekció elnyeri a MAFOSZ 

vándorserlegét, emlékplakettjét és oklevelét. További két kiemelkedő kollekciót oklevéllel 

jutalmaz a rendezőség. A MAFOSZ oklevéllel jutalmazza a nevezett képek összpontszáma 

alapján legjobb kollekciót. Az egyéni képek versenyében 1., 2., 3., (és különdíjas) alkotásokat 

oklevéllel és éremmel jutalmazza.  

A pályázók - alkotásaik beküldésével - elfogadják a részvételi feltételeket. 

További információ: mafoszszalon@gmail.com vagy 06-30-9652-462 

Naptár: 

Képek beküldése: 2019. május 31-ig. 

Zsűrizés: 2019. június 25-ig. 

Értesítés az eredményről a www.mafosz.hu, a http://mafosz-contest.hu weblapon és a 

Fotósélet hírlevélben: 2019. június 30-ig. 

Kiállítás és díjátadó, a digitális, vetítettképes MAFOSZ Diaszalonnal egyidőben:  

2019. augusztus végén,  …-én, a Magyar Fotográfia Napja központi rendezvényén, 

Veszprémben).  

Másodbemutatók: 2020. július 1-ig 
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