
Dabas Város Önkormányzata,  

a dabasi Kossuth Művelődési Központ,  

 a Dabasi Fotóklub és   

a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 

védnökségével 

 

meghirdeti a 

„6. Házunk – Hazánk 2018” 

fotópályázatot 
 

1. A pályázaton részt vehet valamennyi hazai, ill. a Kárpát - medencében élő 

magyar fotós. A pályázat témája kötetlen: Magyarország és a Kárpát - medence 

természeti és épített értékeinek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok 

őrzésének művészi módon való bemutatása. 

 

2. Két kategóriában, A: színes, B: fekete-fehér lehet alkotásokat beküldeni. Egy 

szerzőtől kategóriánként maximum 4 db kép küldhető, sorozatot nem fogadunk el. 

 

3.  A nevezési lapot és a képeket digitálisan a hazunk.hazank@gmail.com e-mail 

címre kérjük küldeni. Az aláírást géppel aláírva is elfogadjuk. A pályázat 

érvényességéről 2-3 munkanapon belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem 

érkezik visszajelzés érdeklődjön a lent megjelölt elérhetőségeinken.  

A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 2mb/kép.  

A képfájl hosszabb oldala minimum 3500 pixel legyen.   

A fotók azonosítása: kategória _ pályázó neve_kép cím_sorszám  

(pl.: A1_forgacs istvan_agóra.jpg). 

A nevezési lap nem írásvédett formátumban letölthető: www.dabasfotó.hu-ról; 

www.kmkdabas.hu-ról; www.mafosz.hu-ról, www.dabas.hu- ról. 

 

Más pályázatokon díjazásban részesített és a megadott méretektől eltérő képeket 

nem fogadunk el.  

 

A kiállításra elfogadott képeket a rendezők a pályázat propagandájában, 

katalógusában és a kapcsolódó egyéb tájékoztatókban díjmentesen 

felhasználhatják, a szerző nevének feltüntetésével. 

 

4. Minden elfogadott képet kiállítunk és közlünk a digitális katalógusban. A 

kiállításra kerülő papírképeket a Dabasi Fotóklub készítteti el.  

A digitális katalógus letölthető lesz a www.dabasfoto.hu és www.kmkdabas.hu –

ról. 

 

5. A  pályázat nyertes képei – a pályázat és alkotó megjelölésével – megjelennek 

az évenkénti Fotó - Hungarikumban. 

 

6. Nevezési díj 3000 Ft, melyet rózsaszín postai utalványon (Kossuth Művelődési 

Központ és Halász Boldizsár Városi Könyvtár, 2370 Dabas, Szent István u. 58 címre) 

vagy átutalással „pályázó neve, fotópályázat” megjelöléssel  

(B3 takarék 64400099-10918070). 

mailto:hazunk.hazank@gmail.com
http://www.dabasfotó.hu-ról/
http://www.kmkdabas.hu-ról/
http://www.mafosz.hu/
http://www.dabas.hu-/
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http://www.kmkdabas.hu/


  

 

7. Pályázati naptár: 
 

Beérkezési határidő: 2018. május 25. 

 

A képek zsűrizésének időpontja: 2018. május 31, (csütörtök) 9 óra. 

 

A zsűri tagjai: Bese József AFIAP, Bese Zoltán EFIAP/b, Prauda Miklós   EFIAP, 

E/MAFOSZ/b. Pótzsűritag: Forgács István AFIAP, A/MAFOSZ 

 

Zsűrizés menete: Egyfordulós pontozásos zsűrizés. Először levetítjük az adott 

kategória összes képét a zsűrinek és utána egyfordulós pontozásos zsűrizéssel dől el 

az elfogadás és a kategória első 3 helyezése. A különdíjakat a zsűri ítéli oda az 

elfogadott képek közül kiválasztott alkotóknak. 

 

A zsűrizés nem nyilvános, azon a pályázók nem vehetnek részt. 
 

A pályázatra a (szervező) Dabasi Fotóklub tagjai nem küldhetnek be képeket. 

 

A zsűrizés jegyzőkönyvét a MAFOSZ soros körlevelében, Dabas Város honlapján,  

a www.dabas.hu–n, a Kossuth Művelődési Központ honlapján, a 

www.kmkdabas.hu-n és a Dabasi Fotóklub honlapján, a www.dabasfoto.hu-n 

tesszük közzé.  

 

A kiállítás megnyitása 2018. szeptember 15. - én szombaton, 16 órakor lesz a 

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóházban. Cím: 2370 Dabas, Kossuth 

László utca 19. A kiállítás megtekinthető szeptember 15. - és december 7-e között, 

hétfő és péntek 13 - 17, kedd - csütörtök 9 - 17 óráig, hétvégén előre egyeztetett 

időpontban (telefon: +36 -29-362-545, +36-30-534-11-38). 

További információk a fentiekben jelzett telefonszámokon kaphatók, 

illetve, hazunk.hazank@gmail.com, galeria@kmdabas.hu e-mail címeken és 

Forgács István a 06-20-924-18-08 telefonszámon. 

 

8.  Díjazás: Fekete-fehér: I. II. és III. helyezés 

 Színes: I. II. és III. helyezés 

MAFOSZ különdíja a legeredményesebb pályázónak 

Dabas Város Önkormányzata különdíja  

Garajszki József képzőművész különdíja 

Halász Móricz kúria különdíja 

Pálinkásné Balázs Tünde Alpolgármester különdíja 

RTV Dabas különdíja 

 

Eredményes fotózást és sikeres pályázatot kívánnak a 6. Házunk - Hazánk 

fotópályázat kiírói! 

 

 

 

http://www.kmkdabas.hu-n/
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Nevezési lap a  

„6. Házunk – Hazánk 2018”  

fotópályázatra 
 

 

Név:________________________________________________________________ 

 

fotóskitüntetés:_______________________________________________________ 

 

Lakcím:_____________________________________________________________ 

 

Telefonszám:_________________________________________________________ 

 

e-mail:______________________________________________________________ 

 

A kategória képek 

 

sorszáma 

 

 

címe 

 

zsűri 

értékelése 

1.   

2.   

3.   

4.   

B kategória képek 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

A pályázati kiírás feltételeit tudomásul vettem! 

 

ELUTASÍTVA: N 

ELFOGADVA: K               ____________________________ 

DÍJAZVA: D                                                                           aláírás 


