
Magyarország 365 fotópályázat 

 

Idén is meghirdetjük a Magyarország 365 fotópályázatot. A 2019-ben indított kezdeményezés 
immár hagyománnyá vált. A fotópályázat célja, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi 
látásmóddal mutassa be hazánk természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit és 
mindennapjait, mindazt amire büszkék lehetünk Magyarországon. A kezdeményezés lehetőséget 
nyújt a résztvevőknek arra is – legyen profi vagy hobbifotós -, hogy alkotásait a nagyközönség 
előtt is megmutassa, népszerűsítse. A zsűri ebben az évben is olyan képeket vár, amelyek 
megfelelnek a kiírás technikai feltételeinek, valamint alkalmasak arra, hogy kulturális és fotográfia 
hagyományainknak megfelelően vándorkiállításokon, és a pályázat 365 képet tartalmazó 
albumában megjelenjenek. 

 

Három kategóriában lehet pályázni:  

1. Természet és táj 

2. Épített és tárgyi örökség 

3. Életképek 

 

Pályázati feltételek: 

2021. január 1. napjától készült fotók kerülhetnek feltöltésre, de fotósorozat részeként korábban 
készült képek szerepelhetnek, amennyiben a sorozat tartalmaz legalább egy, a megadott 
időszakból származó képet is. 

A pályaműveket egy online regisztrációt követően elektronikus úton lehet feltölteni a 
fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalra.  

A pályázaton 16. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség 
tagállamainak állampolgárai, amatőr és hivatásos fotográfusok vehetnek részt. 

Az alkotásoknak eredeti tartalmaknak kell lenniük. Csak saját, a pályázó által készített alkotás 
nevezhető. A pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotón szereplő személyek 
hozzájárulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához.  

Korábbi, és más pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. 

Egy pályázó maximum 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül, amelyek lehetnek 
egyedi fotók vagy legfeljebb 10 képből álló sorozatok. Egy kép nem szerepelhet több 
kategóriában, illetve nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is. 

A sorozatok elbírálásakor a zsűri kihagyhat képeket, illetve átemelheti azokat egyedi kép 
értékelésére. 

Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton, de nem számít manipulációnak a szokásos 
fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása). 

A képek 5-20 MB méretűek lehetnek, JPG formátumban. Rövidebbik oldaluk minimum 2100 
pixel, a hosszabbik pedig nem haladhatja meg a 6000 pixelt. A képtömörítési minőség 100%-os 
legyen. 

 

Kategóriák: 

1. Természet és táj (egyedi és sorozat) 

 Természeti kincseink, növény és állatvilágunk, hegyeink-völgyeink, vizeink 

http://fotopalyazat.magyarorszag.hu/


2. Épített és tárgyi örökség (egyedi és sorozat) 

    Népi építészeti emlékeink, műemlékeink, valamint korunk legmodernebb épületei, 
épületegyüttesei, városrészeink, köztéri szobrok, középületeink belső tereit díszítő alkotások, 
egyedi művészeti alkotások 

3. Életképek (egyedi és sorozat) 

   A mindennapok büszkeségei, történetei, városi és vidéki közösségeink életét ábrázoló képek, 
portrék, apró emberi történetek 

 

Díjazás kategóriánként: 

1. helyezett: 1 millió forint 

2. helyezett: 500 000 forint 

3. helyezett: 300 000 forint 

 

A pályázat értékelése: 

A pályaműveket 5 tagú szakmai zsűri bírálja el.  

 

A zsűri tagjai: 

Kaiser Ottó fotográfus, a zsűri elnöke 

Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus 

Haris László fotóművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja  

Potyó Imre környezetkutató, természetfotós, a 2020-as pályázat díjazottja 

Szecsődi Balázs fotográfus 

  

A beérkezett legjobb pályaművekre a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon szavazhat a 
közönség. Az internetes szavazás értéke, mindhárom kategóriában 1-1 millió forint. 

 

Határidők: 

Pályázati időszak: 2021. szeptember 4.-2021. október 18. 

Beadási határidő: 2021. október 18. 24:00 

Az eredményhirdetés 2021 decemberében várható. 

Kérjük, hogy a sikeres pályázat benyújtása érdekében olvassa el a pályázat általános szerződési 
feltételeit és annak függelékeit! 

https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/ 
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