
 

 

 Az MKKSZ, az MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanácsa és az MKKSZ Fiatalok Képviselete 

 

KÖRÜLÖTTÜNK A VILÁG 
címmel 

amatőr fotópályázatot hirdet 2022. augusztus 19. a fotózás világnapja alkalmából  
 

A pályázat célja: az összetartozás fontosságának megerősítése, mert minden siker forrása a közösség erejében 

rejlik. Tagjaink sokszínű érdeklődési körének kiterjesztése, hobbijának megismertetése másokkal. 

 

Kinek szól a pályázat: az MKKSZ valamennyi tagja és leendő tagja részére korhatártól függetlenül. Minden 

pályázó személy egyenlő elbírálás alá esik.  

 

A Pályaművek témája: 

 

1.Természeti képek. 

2.Portrék, emberábrázolás. 

3.Szabad témájú életképek. 

 

A pályázat benyújtása: 

 

Kizárólag elektronikusan, képcímmel, jeligével megjelölve, névvel, lakcímmel, email címmel, 

telefonszámmal ellátva, az alábbi email címre kérjük: szervezo5@gmail.com eljuttatni, Tóthné Merth 

Bernadette (+36704505752) részére. 

 

  Határidő a pályázat kihirdetésétől 2023. február 28-ig lehetséges 

 
A jelige tulajdonosát kizárólag a fent megadott email cím tulajdonosa ismerheti, a zsűri csak a jelige alapján 

bírálja el a műveket. 

 

A képek színes és fekete-fehér formában is készülhetnek, álló és fekvő képek egyaránt küldhetők 

 

NEVEZÉSI és REGISZTRÁCIÓS DÍJ NINCS! 

 

A pályázó kizárólag saját készítésű, nagy felbontású, 30 x 40 -es képméret nagyításra alkalmas, maximum 3 

db fotóval pályázhat (téma szerint 1-1, vagy bármelyik témában összesen 3 db) 

Maximális képméret: 15 MB 

Formátum: jpg    

 

Csak olyan pályamunkák kerülnek elbírálásra, amelyek más pályázatokon nem szerepeltek és díjazásban 

sosem részesültek. A kiírásnak nem megfelelő képeket a versenyből kizárják.  
 

A pályázó, a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az alkotásait felhasználjuk. 

A zsűri által legjobbnak ítélt képek (maximum 50 db) az MKKSZ székházban kerülnek kiállításra. Itt történik 

a végső elbírálás is. 

A legjobb képek állandó dekoráció céljából az MKKSZ székházában maradnak. 

 

A pályázatok elbírálása: 

 

Legfőbb szempont az elbírálás során, hogy mi a pályázó mondanivalója, illetve milyen módon kapcsolódik 

az alkotás a választott kategóriához. 

 

A Zsűri tagjai: 

 

mailto:szervezo5@gmail.com


 

 

1. Almási Réka - rendező, forgatókönyvíró, a zsűri elnöke 

2. Szebeni Dóra - MKKSZ elnökségének tagja, közművelődési szakértő 

3. Boros Péterné - MKKSZ Elnök 

4. Fehér József - Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány kuratóriumi Elnök 

5. Szokolai Róbert - MKKSZ Fiatalok Képviselete Elnök 

6. Gozman Józsefné - MKKSZ Országos Nyugdíjas Tanács Elnök 

7. Marosi János - MKKSZ Szervezési és Ügyrendi Bizottság Elnök  

 

A zsűri döntése végleges és nem vitatható. 

 

A nyertes pályázókat email-ben fogjuk értesíteni és a nyertesek nevét az MKKSZ honlapján, valamint 

facebook oldalán is megjelenítjük. A pályázó a versenyre való jelentkezéssel – az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján - 

hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára. 

 

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga nem sérti harmadik személy személyiségi, vagy 

egyéb jogait. A képeken szereplő személytől beleegyező nyilatkozat szükséges. 

 

Díjazás: 

 

A zsűri 3-3 díjat oszt ki mindhárom kategóriában. 

Témánként az első három helyezett oklevél és pénzdíjazásban, 

 

I. helyezett 30.000,- forint 

II. helyezett 20.000,- forint 

III. helyezett 10.000,- forint 

 

 a díjazott fotó mellett további kiemelkedő alkotások oklevél és tárgyjutalomban részesülnek. 

 

A beérkezett fotókból nem hivatalos kiadású képeskönyv is készül, melyet a legeredményesebb 30 pályázó 

rendelkezésére bocsátunk. 

 

A zsűrizésre beküldött pályaművek eredményhirdetésére 2023. áprilisában kerül sor Budapesten az 

MKKSZ székházban , amelyről a nyertes pályázók email-ben külön értesítést is kapnak. 

 

Sok sikert Kívánunk! 
 

Budapest, 2022. augusztus 19. 

 

 

          
 Boros Péterné                    Gozman Józsefné    Szokolai Róbert 

       elnök            elnök     elnök 
               MKKSZ               MKKSZ ONYT      MKKSZ Fiatalok Képviselete 

 


