
X. Biatorbágy Fotószalon 
A Biatorbágyi Fotóklub Egyesület (BFE) tizedik  
alkalommal hirdet nemzetközi fotópályázatot  

Általános szabályok
 
A pályázat nyitott minden amatőr és profi fotós részére.
Egy szerző kategóriánként legfeljebb négy fotót küldhet be, sorozat, képpár 
nem adható be. Egy alkotás csak egy változatban és csak egy kategóriában 
adható be. 
A pályázati anyagokat a pályázók regisztráció után tölthetik fel a BFE fotó-
pályázati oldalára: http://www.bia-contest.hu  
2021. szeptember 1-től szeptember 26-ig.
Technikai probléma esetén a bfefoto@gmail.com címen lehet segítséget 
kérni.
 

A képek technikai adatairól

• Hosszabbik oldala pontosan 1920 képpont.
• Formátuma jpg. 
• Színtere sRGB.
• Mérete maximum 3 Mbyte.
• A pályázónak rendelkeznie kell a képek min. 3800 pixel nagyságú vál-

tozatával, mert elfogadás esetén minimum ebben a méretben kéri be a 
rendezőség.

• A feltöltendő állomány neve tetszőleges, az angol ABC betűit, számokat 
és az alsó vonás karaktert tartalmazhatja (ékezetes betűk, szóköz, grafi-
kai jelek nem lehetnek benne).

• A feltöltéskor kell megadni a  kép címét. A cím max. 40 karakter lehet. 
Ezt és ilyen formában fogja viszontlátni mindenhol, ahol hivatkozás tör-
ténik a későbbiekben a képre.  (vetített kiállítás, katalógus, hivatkozás)  
Kérem magyar címeket használjon; kis betűkkel, nagy kezdőbetűvel, a 
magyar helyesírás szabályai szerint. A kép címében nem szerepelhet a 
neve. 

• A kép nem tartalmazhat jelzést (pl. vízjel) amely a szerzőre utal.

http://www.bia-contest.hu


Jogszabályi környezet

A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A 
pályázónak rendelkeznie kell a képen látható személyek engedélyével. 
Amennyiben a képen fiatalkorú személy(ek) szerepel(nek), a szülő / gond-
viselő engedélye szükséges. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoz-
nak arról, hogy rendelkeznek a szükséges engedéllyel. Pályázni kizárólag 
olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pá-
lyázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. 
Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy 
egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény 
tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a BFE-t 
mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, 
úgy nem kerülnek zsűrizésre, a pályázati díjat nem fizeti vissza a BFE a 
pályázónak.
A fotók a BFE által a jövőben szervezett pályázatok és a kiállítás népszerűsí-
tése érdekében térítés nélkül megjelenítésre kerülhetnek mind nyomtatott 
dokumentumokban, sajtóban, könyvekben mind az egyéb médiákban (in-
ternet, televízió, stb…) a szerző nevének feltüntetése mellett. A fotók ettől 
eltérő célokra való felhasználására a kiíró csak a pályázóval kötendő külön 
szerződés alapján jogosult. 
A díjazott fotók megjelenhetnek a MAFOSZ Fotó-Hungarikum kiadványá-
ban. A kategóriák kiválasztott képeiből a rendező nyomtatott  kiállítást 
szervez.
A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.
A zsűrizés egykörös. A pontszámok, illetve azok egyezősége esetén a zsűri 
dönti el az első, második és harmadik helyet.
Amennyiben a pályázat kiírója meggyőződik arról, hogy olyan kép került 
nevezésre, amely a jelen kiírásban felsorolt szabályok bármelyikét megsze-
gi, az érintett képet a pályázó értesítése nélkül kizárja a pályázatból.
 

Kategóriák

A. Színes - kötetlen

B. Fekete-fehér - kötetlen
A fekete-fehér kategóriába nem küldhető be részlegesen színtelenített, 
vagy „majdnem egyszínű” kép. A rendezőség kétséges esetben a hisztog-
rammal ellenőrzi a feltétel teljesülését.



C. Természet és tájkép

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek 
nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem 
készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja 
be, nem sérthetnek a közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltóság-
hoz kapcsolódó jogokat.
A kép feldolgozása során a korrekció kizárólag a következő digitális módo-
sításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), fehéregyensúly 
(whitebalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt 
(brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight),élesség 
(sharpening)
Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont le-
hetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák 
eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett 
a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának meg-
változtatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, 
valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, 
porszem) eltávolítása.
Tájképek esetén csak emberi beavatkozástól mentes tájképek fogadhatók 
el. Építményeket, mezőgazdasági tájat ábrázoló képek a színes, vagy feke-
te-fehér kategóriában nevezhetők.

D. Pest megye

Pest megye épített örökségeinek és természeti értékeinek bemutatását 
várjuk ebben a kategóriában. A természeti értékek között elsősorban olyan 
tájképeket, melyeken a készítés helyszíne beazonosítható. A feltöltéskor a  
megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni, hogy a kép hol készült.
 

A zsűri tagjai

 
Sandra Zagolin, Olaszország: EFIAP/g fotóművész, képriportjai olasz 
magazinokban jelennek. 15 éve vezeti Olaszország egyik legsikeresebb 
fotóklubját, a Piove di Sacco beli Fotoclub ChiaroScuro-t. Kedvenc fotós 
témája a nomád népek és kultúrájuk fotózása.  

Daróczi Csaba, természetfotós, EFIAP/g fotóművész. Több mint 25 éve 
foglalkozik természetfotózással, de a fotográfia más területeit is sikerrel 
műveli. Ez idő alatt itthon és külföldön, már szinte az összes jelentős fotó-
pályázaton díjazott, ill. fődíjas volt.

Ross McKelvey, Észak-Írország (UK): MPAGB MFIAP FIPF EFIAP/p FBPE 
fotográfus és fotóművész. Az Északír Catchlight Camera Club alapítója és 
elnöke. Kiemelkedő területe a portré fotózás. 



     

Nevezési díj

A fotópályázat nevezési díja pályázónként: 4.000 Ft, melyről a BFE  
számlát állít ki. 

A nevezési díjat banki utalással vagy paypal-on keresztül lehet rendezni. 

Banki utaláshoz: 
  Számla tulajdonos:     Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 

  Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt
        HU-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

  Számlaszám:      10403208 - 50526572 - 85771002  

  SWIFT:       OKHBHUHB

  IBAN:       HU47 1040 3208 5052 6572 8577 1002
   
PAYPAL-hoz 
  biatorbagyifotoklub@gmail.com

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a szerző nevét, valamint a  
„Biatorbágy Fotószalon 2021” megjegyzést.

Díjazás

Kategóriánként 
• I. hely: Oklevél és 30.000.- HUF ajándékutalvány
• II. hely: Oklevél és 20.000.- HUF ajándékutalvány  
• III. hely: Oklevél és 10.000.-  HUF ajándékutalvány 

Az ajándékutalványok a 220Volt Magyarország Kft üzleteiben válthatók be.

A pályázaton a legtöbb elfogadást elérő nevező MAFOSZ plakettet és  
Botos Péter üvegművész által készített, Biatorbágy Fotószalon trófeát kap.

Naptár

• Regisztráció    2021.  szeptember    1.  00:01-től
• Képfeltöltési lehetőség:  szeptember  26.   23:59-ig
• Zsűrizés határideje:    október    3.
• Eredmény közzététele:   október   11. 
• Díjátadó és kiállítás megnyitó november     10.    18:00 



Egyebek

Az eredményt a http://www.bia-contest.hu/results.pdf oldalon tesszük közzé. 
A díjátadó és kiállítás megnyitó helyszíne a Biatorbágyi Juhász Ferenc Mű-
velődési Központ színházterme. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.  
A kiállítás és a díjátadó csak abban az estben kerül megrendezésre, ha ezt 
az egészségügyi rendelkezések lehetővé teszik.  
Amennyiben a díjátadó megrendezése az egészségügyi helyzet miatt nem 
rendezhető meg, a díjakat postán küldjük el.
Minden kategória I - III. helyezett képei kerülnek kiállításra.  
Az egyes kategóriák elfogadott képeit a díjátadón vetítjük le. A díjazott és 
az elfogadott képekből katalógus készül, amely látható lesz a klub honlap-
ján is. 

Támogatók

 
 Biatorbágy Város Önkormányzata

 Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

 MAFOSZ

Együttműködő partner 

 220Volt Kft

http://www.bia-contest.hu

