
„Fókuszban az üveg” Fotópályázat – Szabályzat 

 

1. Általános rendelkezések 

A „Fókuszban az üveg” c. fotópályázatot (továbbiakban: Fotópályázat) a Miskolci 

Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kara (továbbiakban: Szervező) szervezi. A 

fotópályázatot szakmailag a Szilikátipari Tudományos Egyesület Üveg Szakosztálya, 

illetve a Miskolci Fotóklub Egyesület támogatja. 

A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:  

A) Pillanatok egy üveghuta életéből  

B) Életünk az üveggel – használat és újrahasznosítás  

C) Üvegépítészet: a Miskolci Egyetem főépülete 

 

2. A pályázat ismertetése, részvételi feltételek 

A pályázat időtartama: 2022. szeptember 13. – 2022. október 15. 

A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek 

megfelel (továbbiakban: „Pályázó”):  

a) A pályázat benyújtásának időpontjában 12. életévét betöltötte, és 

b) A fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál a simon.andrea@uni-

miskolc.hu e-mail címen és pályázatot nyújt be a később ismertetett feltételek 

szerint, és  

c) Regisztrációjával elismeri, hogy a pályázatra feltöltött képekkel 

máshol/korábban nem pályázott, és 

d) Maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

szabályzatot. 

A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a képeket, amelyek a fenti feltételeknek, 

illetve jelen Szabályzatnak nem felelnek meg. A pályázatban való részvétel a jelen 

Szabályzatban foglaltak automatikus elfogadását jelenti. 

Részvételi feltételek: 

a) Pályázónként maximum 3 darab, saját készítésű fotó küldhető be 

kategóriánként. 

b) A pályázatra regisztrálni a simon.andrea@uni-miskolc.hu címre küldött e-

maillel lehet. Az e-mailben kérjük megadni az alábbi adatokat: pályázó neve, 

kapcsolattartási e-mail címe és telefonszáma, postázási címe, pályázott 

kategória (kategóriák), belegyezési nyilatkozat. 

c) Kiskorú pályázók esetén Szülő által aláírt beleegyezési hozzájárulás. 
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d) A regisztrált pályázok részére névre szóló feltöltési mappát hozunk létre, 

ahová legkésőbb 2022. október 15.  23:59 óráig lehet feltölteni a képeket JPG 

formátumban (a fájl neve a fotó címe legyen). Az ide feltöltendő képek mérete 

2-5 megabyte lehet. A feltöltött fájlnak tartalmazni kell az EXIF adatokat is. 

e) Pályázó vállalja, hogy amennyiben az általa a pályázatra benevezett képek 

bármelyike díjazásra és/vagy kiállításra kerül, akkor a fenti mappába feltölti a 

kép nagyfelbontású (a fotó hosszabbik oldala minimum 2500 pixel, maximum 

pedig 5000 pixel) verzióját is, JPG formátumban.  

f) A Pályázó a regisztrációval egyidőben az alábbi feltételeket elfogadja: 

1. A Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kara által hirdetett 

fotópályázatra beküldött fotóimat a Szervező a honlapján, a Facebook 

oldalán, és a beérkező pályamunkákból összeállítandó digitális 

anyag/videó elkészítéséhez időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen 

felhasználhatja nevem feltüntetésével.  

2. Nyilatkozom továbbá, hogy saját magam szerepelek a fotó(k)on, 

amely(ek)nek megjelentetéséhez ezúton hozzájárulásomat adom. 

3. Amennyiben a Pályázón kívüli személy(ek) (is) szerepel(nek) a fotón, 

akkor nyilatkozom, hogy X.Y. szerepel a fotó(k)on, amely(ek) 

megjelentetéséhez hozzájárulását adta, és rendelkezek tőle hozzájáruló 

nyilatkozattal, amelyet a Szervezők kérése esetén bemutatok. 

4. A fenti nyilatkozat(ok) hiányában a Pályázat érvénytelen. 

Fotókkal szemben támasztott követelmények:  

a) A Fotópályázatra beküldhető fotók megadott minimális méreteinek betartása 

(nevezési méret: 2-5 megabyte, kiállítási méret: kép hosszabbik oldala 

minimum 2500 pixel, maximum pedig 5000 pixel). Valamennyi feltöltött fájlnak 

tartalmaznia kell a fotó EXIF adatait. 

b) A fotókat JPG kiterjesztésű file formátumban kell feltölteni. 

c) A fotókon felirat és/vagy vízjel nem helyezhető el; 

d) A kép egyes részei, illetve részletei nem módosíthatóak. Kivételt csak az alábbi 

műveletek képeznek: a teljes képre vonatkozó, kis mértékű digitális korrekciók, 

valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák (karcok, 

szenzorra/objektívre tapadt por) eltávolítása. A fotó eredeti mondanivalóját a 

korrekciók nem módosíthatják. 

 

3. A pályázó fotók kiértékelése, díjazása  

A Pályázatokat a Szervező által felkért Zsűri bírálja el. A Zsűribe tagot delegál a 

Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kara, a Szilikátipari Tudományos 

Egyesület Üveg Szakosztálya, illetve a Miskolci Fotóklub Egyesület. A Szervező a 

delegált zsűritagok nevét a pályázati határidő lejártát követően Facebook oldalán 

közzéteszi. A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák (0-10 pontig) a 

beérkezett Pályázatokat, a rangsort ezen pontszámok összesített eredménye határozza 



meg. Pontazonosság esetén a Zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel 

határozza meg a végleges sorrendet. Egy Pályázó csak egy kategóriában érhet el 

helyezést. 

A Szervező a beérkező fotókból egy közönségdíjat és kategóriánként 3 pályaművet 

díjaz. A nyerteseket a megadott elérhetőségeken értesítjük. 

A nyertesek díjazása: 

− Első helyezett: 50.000 Ft értékű, fotóüzletben beváltható ajándékutalvány  

− Második helyezett: 30.000 Ft értékű, fotóüzletben beváltható ajándékutalvány  

− Harmadik helyezett: 20.000 Ft értékű, fotóüzletben beváltható ajándékutalvány  

− Közönségdíj: Egyetemi/kari ajándékcsomag 

A helyezettek a nyereményeket díjkiosztó ünnepségen kapják meg. Amennyiben ez 

bármilyen okból nem tartható meg, úgy a nyertesek a díjakat a Szervezővel e-mailben 

történő egyeztetést követően személyesen a Miskolci Egyetemen vehetik át, vagy a 

regisztrációnál megadott címre postázzuk. 

Valamennyi kategóriából 10-10 képet kiválaszt a zsűri, melyeket az Egyetem 

díjkiosztó ünnepségén, kiállítással egybekötve mutatunk be.  

 

Miskolc, 2022. szeptember 13.  


