
IX. MÚLT ÉS JELEN FOTÓPÁLYÁZAT 
 
A Soproni Fotóklub kilencedik alkalommal ír ki pályázatot Múlt és jelen címmel. A kiírás célja, hogy a digitális 
(jelen) képek mellett teret kapjanak a hagyományos (múlt) papírképek is. 
A következő négy kategóriában lehet nevezni: 
 
A. Általános monochrom – papír 
B. Absztrakt színes v. fekete-fehér – papír  
C. Általános színes – digitális 
D. Természet színes v. fekete-fehér – digitális 
 
A pályázat nyílt, azon foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet. A pályázaton olyan fotókkal lehet nevezni, 
amelyek még nem szerepeltek a Múlt és jelen pályázat korábbi kiállításain. 
A pályázatra kategóriánként 4-4 felvételt lehet beküldeni. Egyazon fotó csak egy kategóriában nevezhető. 
A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik.  
A pályázaton a kiíró klub tagjai nem vehetnek részt. 
 
Nevezéshez kérjük a két papíralapú kategória képeit is feltölteni a honlapon, JPG formátumban, sRGB szín-
módban. A kép hosszabbik oldala maximum 1920 pixel lehet. A képek mérete ne haladja meg az 2 Mb-ot. 
Az „A” és „B” kategória képeit papír alapon kell benyújtani 30x40 cm-es vagy erre a méretre kasírozott formában 
a Soproni Fotóklub címére: 9400 SOPRON, BÉCSI ÚT 4. 
A „C”, „D” kategóriák képeinél az Alkotónak rendelkezni kell a kép nagyfelbontású (hosszabbik oldal 4800 pixel, 
300 dpi) változatával, mert a kiállításra kerülő alkotásokat a pályázat szervezői hívatják elő. 
 
A fájlok elnevezése a magyar helyesírás szerint történjen, így a címet is magyarul kérjük. 
Alkotó neve és a kép címe: Kaktusz Virág_Sündisznó 
 
A képeket a Soproni Fotóklub honlapján lehet feltölteni 2022. április 25-től. 
Fotóklub tagjainak közös pályázata esetén a feltöltés személyenként a honlapra történjen, viszont kérjük, hogy 
a contest@sopronifotoklub.hu címre küldjék el a pályázó klub és a pályázó klubtagok nevét. 
Kérdés esetén Hipságh Gyöngyi ad felvilágosítást (30/300-3384 vagy hipsaghgyongyi@gmail.com). 
 

NEVEZÉSI DÍJ:  
 
1-2 kategória 3000 Ft 
3-4 kategória 5000 Ft. 
Kluboknak 6 fő felett a kedvezményes nevezési díj: 3000 Ft/fő/4 kategória.  
Az összeget a Soproni Fotóklub contest@sopronifotoklub.hu paypal számlára kérjük átutalni.  
 
A határidőn túl beküldött, ill. a kiírásnak nem megfelelően beadott anyagot a pályázatból kizárjuk. A pályázó 
elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem vitatható. A virtuális nevezési oldal kitöltésével és elküldésével 
a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit. A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított, valamint a díjazott 
képeket digitális vagy nyomdai formában a pályázat kiírója szerzői jogdíj megfizetése nélkül felhasználhatja. A 
pályázat nyertes képei – a pályázat és alkotó megjelölésével – megjelennek az évenkénti Fotó Hungarikumban. 
 
Természet kategóriában a képeken végzett digitális módosítások nem megengedettek és a fotó kizárását 
eredményezi a kép egyes részeinek módosítása, eltávolítása, beillesztése, illetve retusálása. Bizonyos javítások 
viszont elvégezhetők, így a korrekció állhat a teljes képre vonatkozóan: a vágás (crop), a szintek (levels), 
gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és 
fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából. Megengedett az eredeti kép készítése közben keletkezett 
technikai hibák eltávolítása: karc, a fényérzékelőre tapadt por nyomai, stb. 
A rendező a díjazottaktól bekérheti az eredeti, módosítás nélküli képet raw formátumban. 
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DÍJAZÁS:  
 
A zsűri 3-3 díjat oszt ki minden kategóriában: 
1. díj – 2. díj – 3. díj – A Soproni Fotóklub oklevele kíséretében  
Valamint MAFOSZ külön díj, a legtöbb elfogadást elért alkotónak. 
 
A pályázat eredményéről minden résztvevőt e-mailben értesítünk és az elfogadott képek listája megjelenik 
honlapunkon. Az elfogadott képekből nyomtatott katalógust kap minden résztvevő. 
 
A zsűri tagjai: 
Csigó Gergely AFIAP, E-MAFOSZ fotóművész 
Hipságh Gyöngyi EFIAP/b, A-MAFOSZ/p fotóművész 
Koloszár Jenő EFIAP, A-MAFOSZ fotóművész 

 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
 
Beérkezési határidő: 2022. június 6.     
Zsűrizés: 2022. június 18-ig. 
Értesítés: 2022. június 23.     
Katalógus postázása: 2022. szeptember 30-ig. 
Kiállítás megnyitó és díjátadó: 2022. augusztus 27. szombat 15:00 óra. A helyszín megjelölése későbbi 
időpontban történik. 
Katalógus postázása: 2022. szeptember 30-ig. 
 
Amennyiben valaki nem tud személyesen megjelenni a kiállítás megnyitó és díjátadó rendezvényen, akkor a 
díjakat a katalógussal együtt postázzuk részükre.  


