
 

„A VASÚT ÉS AZ EMBER” 
CÍMMEL ORSZÁGOS DIGITÁLIS FOTÓPÁLYÁZATOT 

HIRDET A VASUTASOK OTTHONA PÉCSI EGYESÜLET 
 
A PÁLYÁZAT CÉLJA 
 

A vasút, mint közlekedési eszköz népszerűsítése, a mai generáció érdeklődésének felkeltése 
a vasút iránt a digitális fotózás kínálta lehetőséggel. 
A pályázóktól személyenként 2015-2016 évben készült, maximum 5 db digitális fotót várunk. 
 

A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli. 
 

DÍJAZÁS 
 

I. helyezett: 15.000Ft vásárlási utalvány + ajándékcsomag 
II: helyezett: 10.000Ft vásárlási utalvány + ajándékcsomag 
III. helyezett: 5.000Ft vásárlási utalvány + ajándékcsomag 

 
A zsűrizett pályamunkákból összeállított kiállítás bemutatásra kerül Pécsett, Nagykanizsán, 
Székesfehérváron, valamint Tapolcán a vasutas közművelődési intézményekben. 
 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 30. 24.00 óra 
A pályázatok elbírálásának időpontja: 2016. május 5. 
Ünnepélyes díjátadó: 2016. május 13.  
Helyszín: VOKE Vasutas Művelődési Ház, 7621 Pécs, Váradi A. u . 7/2. 
 
A pályázat kiírója: Vasutasok Otthona Pécsi Egyesület (VOPE) 
A fotópályázat az NKA támogatásával valósul meg. 
 

A DÍJAZOTT PÁLYAMUNKÁK UTAZÓ KIÁLLÍTÁSON VESZNEK RÉSZT 
 

1. 2016. május 17. - Június 3. 
VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ - Tapolca 

2. 2016. június 7. - június 24. 
VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház - Nagykanizsa  

3. 2016. június 28. - július 15. 
VOKE Vörösmarty Művelődési Háza – Székesfehérvár 

4. 2016. július 19. -július 30. 
VOKE Vasutas Művelődési Ház - Pécs 

 

 
 



NEVEZÉSI FELTÉTELEK 
 

A pályázaton részt vehet minden természetes személy. 
 

A pályázat célja a vasút, mint közlekedési eszköz népszerűsítése, a mai generáció 
érdeklődésének felkeltése a vasút iránt. 
 

Téma lehet: digitális fotók által bemutatni a magyar vasutat, a vasutasok életét, munkájukat, 
felfedezve a táj és az ember kapcsolatát a vasúttal, valamint az utazóközönség utazási 
élményét stb. 
 

Egy pályázó maximum 5 db fényképpel nevezhet. A JPEG formátumú fényképek mérete A/3-
as (29,7cmX42cm | 3508x4961pixel), a fájlok mérete képenként maximum 6MB legyen.  
 

A pályázatra beküldött képeken végzett utómunka esetén nem változtatható meg a kép 
tartalma, azaz csak az alapvető korrekciók (expozíció, kontraszt, telítettség stb.) 
megengedettek. A kép aránya vágással módosítható. 
 

A pályaművek beküldése kizárólag elektronikus úton történik a palyazat@pvmh.hu e-mail 
címre. 
 

Az e-mail tárgya: A vasút és az ember 2016 
Az e-mail tartalma: 
 

 pályázó neve 

 beküldött kép címe, készítésének helye és ideje 

 pályázó telefonszáma 

 e-mail címe 

 értesítési címe 

 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 

1. A fotópályázaton való részvétellel a pályázó kijelenti, hogy ő a beküldött 
pályamunkák szerzője, így korlátlan felhasználási joggal rendelkezik azok felett.  

2. A pályázó elfogadja, hogy a neve a képek mellett szerzőként legyen feltüntetve. 
3. A pályázó részvételével a pályázat kiíróit határozatlan időre szóló felhasználási joggal 

ruházza fel a beküldött fényképek felhasználásához.  
4. A pályázó elfogadja, hogy a pályázat kiírói által felhasznált és közzétett tartalmak után 

nem élhet semmiféle szerzői jogdíj és egyéb díjak követelésével. 
5. A beérkezett képeket 3 tagú zsűri értékeli.  
6. A zsűri által hozott végeredmény és helyezés végleges és visszavonhatatlan, a pályázó 

ezt elfogadja és a döntéssel szemben nem fellebbezhet. 


