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„TÜKÖRKÉPEK” 
Közutas fotópályázat 

2016 

 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fotópályázatot hirdet a közutas élet képi megjelenítésének 

erősítésére.  

 

A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közutas szakma képekben is láthatóvá 

válik, továbbá a közutas fotóarchívum bővítése, a készülő szakmai kiadványok megfelelő 

minőségű és mennyiségű képanyaggal való ellátása. A pályázat során olyan fényképeket 

várnak a szervezők, amelyek a közutas élethez, a közutas mindennapokhoz kapcsolódnak.  

 

Pályázati feltételek 

 

A fotópályázaton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. aktív és nyugdíjas tagjai, valamint  

- a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság jogi tagjainak dolgozói, illetve egyéni tagjai és a  

- a Közlekedéstudományi Egyesület tagjai 

vehetnek részt. Egy társaságtól többen is adhatnak be pályázatot. 

 

Pályázni kizárólag Magyarországon készített felvételekkel lehet. 

 

Pályázni kizárólag olyan fotóval lehet, amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábbi 

fotópályázatán nem került benyújtásra.  

 

Pályázati kategóriák  

 

Utak és pihenőhelyek 

A természet, az út és a pihenőhelyek kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és 

harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 10 képpel pályázhat ebben a 

kategóriában. 

 

Hidak és műtárgyak 

A természet, a hidak és a műtárgyak kapcsolata. A létesítmények önálló esztétikája és 

harmóniája a környezettel. Egy pályázó legfeljebb 10 képpel pályázhat ebben a 

kategóriában. 

 

Fotósorozat 

A közutas élet bemutatása több képben. Építési, műszaki vagy technológiai 

munkafolyamat ábrázolása. Lehet utas, hidász vagy portrésorozat is egy-egy ismertebb 

vagy ismeretlen közutas személyről. A sorozat legalább három, legfeljebb öt képből 

állhat. A sorozatokban szereplő képekkel más kategóriában nem lehet pályázni. Egy 

pályázó legfeljebb 5 fotósorozattal pályázhat ebben a kategóriában. 

 

Közutas mindennapok 

A közutas élettel, a közutas hétköznapokkal kapcsolatos minden olyan felvétel – ami 

akár lehet humoros és ironikus is –, amely az előző kategóriákban nem szerepel. Egy 

pályázó legfeljebb 10 képpel pályázhat ebben a kategóriában. 
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A pályázat lebonyolítása 

 

A pályázónak egy pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. Az 

adatlap a pályázati kiírás végén található. 

 

Pályázni digitális vagy hagyományos eljárással készült felvétellel lehet.  

 A hagyományos eljárással készült képeket fotópapírra nagyítva 21 x 29,7 cm-es  

(A/4-es) formátumban keret nélkül kérjük beküldeni. A hagyományos eljárással 

készült képek negatívjait, diáit minden képhez kérjük mellékelni, azokat a pályázat 

kiértékelése után a pályázónak a szervezők visszajuttatják. 

 A digitális eljárással készült képeket adathordozón kell beküldeni minimum  

6 megapixel felbontásban. A digitális képeknek a következő fájlnevet kell adni:  

vezetéknév_keresztnév_kép sorszáma_kép címe 

Például: Kiss_Aladar_II-2a_Hókotrók.jpg 

(Megjegyzés: A kép sorszáma megegyezik az adatlapon az összesítő táblázatban 

szereplő sorszámmal.) 

 

A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő 

kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett 

digitális pillanatképpel.  

 

A pályázónak a fényképet/fényképeket és sorozatot/sorozatokat vagy digitális állományt a 

kitöltött pályázati szelvénnyel együtt az alábbi címre kell eljuttatnia: 

 

„TÜKÖRKÉPEK” Közutas fotópályázat 2016 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Kommunikációs osztály 

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 

 

A pályázatokat 2016. augusztus 31. éjfélig kell postára adni. 

 

 

A pályázat értékelése és díjazása 

 

A pályázatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetőiből és dolgozóiból álló zsűri értékeli.  

 

Egy kategórián belül egy pályázó legfeljebb egy díjat kaphat. 

 

Eredményhirdetésre a 2016. évi Nemzeti Közlekedési Napokon kerül sor, amire a díjazottak 

meghívót kapnak. A beérkezett alkotásokból a helyszínen kiállítást rendezünk. 

 

„Az Év Közutas Fotósa” cím 

 

Az Év Közutas Fotósa címet az a pályázó nyerheti el, aki az alábbi számítási mód szerint a 

legtöbb pontot gyűjti:  

 

kategória 1 hely = 3 pont,  

kategória 2. hely = 2 pont,  

kategória 3. hely = 1 pont,  

különdíj = 1 pont  
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Díjak: 

 

Az Utak és pihenőhelyek, a Hidak és műtárgyak, a Fotósorozat és a Közutas mindennapok 

kategóriában a legjobb három pályázó oklevelet kap. Emellett az I. helyezett 30.000 Ft, a II. 

helyezett 25.000 Ft, a III. helyezett 20.000 Ft értékű vásárlási utalványt is kap. 

 

Különdíjak: 

 

 „A 2015. évi közutas fotópályázat zsűrijének különdíja”  

 „Technológiai ábrázolások és munkavédelmi különdíj” – építési, karbantartási vagy 

üzemeltetési munkák során a munkavédelmi szabályok betartását vagy a 

munkavédelmi eszközök használatát bemutató fotó 

 „Az Év Közutas Fotósa” 

 

A különdíjhoz oklevél és 25.000 Ft értékű vásárlási utalvány jár. 

 

A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén 

kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további 

különdíjakat ítéljen meg. 

 

 
További információ: 

 

Diószeghy Marietta 

nyomdai kiadványszerkesztő munkatárs 

Kommunikációs osztály, Nyomda 

Telefon: (30) 448-1439 

E-mail: dioszeghy.marietta@kozut.hu 

 

mailto:dioszeghy.marietta@kozut.hu
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
A pályázónak egy pályázati adatlapot kell kitöltenie, amin a beküldött képeket összesíti. 

 

Kérjük, olvashatóan töltse ki! 

 

A pályázó neve:  ...........................................................................................................................  

A pályázó munkahelye és címe:  ..................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 Magyar Közút dolgozó  MAÚT jogi vagy egyéni tag  KTE tag 
(A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!) 

 

A pályázó telefonszáma:  .............................................................................................................  

A pályázó e-mail címe: ................................................................................................................  

 

Mellékletek száma: ………………. oldal 

 

Pályázóként kijelentem, hogy a pályázatra benyújtott kép(ek) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

korábbi fotópályázatain nem kerültek benyújtásra. 

 

Hozzájárulok, hogy a pályaműve(i)m szakmai kiadványokban, oktatásokon, kiállításokon a 

nyilvánosság előtt szerepeljen vagy nyomdai vagy elektronikus felhasználásra kerülhessen, és 

később a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményének tulajdonába 

kerüljön. 

 

A pályázaton való részvételemmel a beadott fotók felhasználási jogdíjairól egyszer és 

mindenkorra lemondok. 

 

A zsűri pártatlanságában megbízom és döntését elfogadom. 

 

 

 

Dátum: 

a pályázó aláírása 
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Utak és pihenőhelyek kategória 

 

Pályázó neve:  

 

Kép sorszáma  

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

I-01   

I-02   

I-03   

I-04   

I-05   

I-06   

I-07   

I-08   

I-09   

I-10   
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Hidak és műtárgyak kategória 

 

Pályázó neve:  

 

Kép sorszáma  

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

II-01   

II-02   

II-03   

II-04   

II-05   

II-06   

II-07   

II-08   

II-09   

II-10   
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Fotósorozat kategória 

Pályázó neve:  

 

Kép sorszáma 

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

III-01a   

III-01b   

III-01c   

III-01d   

III-01e   

 

Kép sorszáma 

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

III-02a   

III-02b   

III-02c   

III-02d   

III-02e   

 

Kép sorszáma 

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

III-03a   

III-03b   

III-03c   

III-03d   

III-03e   
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Kép sorszáma 

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

III-04a   

III-04b   

III-04c   

III-04d   

III-04e   

 

Kép sorszáma 

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

III-05a   

III-05b   

III-05c   

III-05d   

III-05e   
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Közutas mindennapok kategória 

 

Pályázó neve:  

 

Kép sorszáma  

(a digitális képeknél a 

fájlnévben kérjük feltüntetni) 

A pályamű címe A felvétel készítésének helye és ideje 

IV-01   

IV-02   

IV-03   

IV-04   

IV-05   

IV-06   

IV-07   

IV-08   

IV-09   

IV-10   

 


