
 

A Hortobágyi Nonprofit Kft. (Szervező) amatőr fotósok részére (Pályázó) fotópályázatot hirdet, 

melynek témája „Pusztai fogatozás a Mátai Ménesben”. 

Pályázatunk célja, hogy az idelátogató vendégeink ,,objektívjén” keresztül is láttassuk és láthassuk, 

hogy bennük milyen érzéseket, élményeket váltott ki a hortobágyi puszta és a hagyományos 

állattartás, amelybe rövid bepillantást nyertek lovaskocsis túránk során. 

Kategóriák 

1. Életképek a puszta programról – pásztorok életének, a természettel harmóniában lévő 

gazdálkodás, a legeltetés, a kultúrtáj bemutatása 

2. Régi idők emlékére– keressük a puszta programról készült legrégebbi fotót 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pályázati feltételek 

• A pályázat nyitott és díjmentes minden 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú 

amatőr fotós részére. 

• Technikai feltételek: bármilyen képalkotó eszközzel készített fotó 

• Pályázati kategóriánként egy fotó egy pályázótól, tehát összesen kategóriánként csak 1 kép 

küldhető be. 

• 2022.április 30-ig készült fotókat várunk. 

• A pályázatra kizárólag digitális formátumú fotókat fogadunk, analóg technikával készített 

képek esetén jó minőségű szkennelés vagy egyéb digitalizálás a feltétel.  

• A képeket elektronikus formában kérjük megküldeni kizárólag jpg formátumban a következő 

email címre: mataimenes@hortobagy.eu   

• A fájlok maximális mérete: 5 Mbyte 

• A fotókon képfelirat, vízjel és keretezés nem elfogadott. 

• A fotók fájlneve: Kategória sorszáma_Vezetéknév_Keresztnév_Kép címe_Készítés éve.jpg 

pl.: 1_NagyFerenc_Délibáb_2013.jpg Csak ezt az elnevezési formát fogadjuk el. 

• A fotók beküldése mellett csatolni kell a pályázónak a kitöltött, aláírt majd beszkennelt vagy 

lefotózott (jpg. formátumú) pályázati lapot, amit honlapunkról (ide kattintva) tud letölteni. 

• A Pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók saját alkotásai és azok teljes körű felhasználási 

jogával rendelkezik, továbbá nem sértik harmadik személy vagy személyekhez fűződő jogait. 

A Szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredendő jogvitákból.  

• A Szervező a Pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és közzétett 

információkat a nyilvános tartalmak kivételével zártan és a mindenkor hatályos 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni, azokat 

harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé (ide nem értve a jogszabályi 

kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások körét, valamint az Adatkezelési szabályzat 

5.pontjában foglalt adatfeldolgozásra vonatkozó esetet), illetve oly módon köteles tárolni, 

hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 

• Beküldési határidő: 2022. április 30. 

 

http://www.hortobagy.eu/wp-content/uploads/2022/02/Fotopalyazat_palyazati_lap_2022.pdf


 

 

 

A pályázat értékelése 

• A pályázatot 4 tagú zsűri bírálja el.  

• A zsűri tagjai: Derencsényi István fotóriporter, Bánházy Ervin a Tenno Foto Kft. ügyvezetője, 

Medgyesi Gergely a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője és Garai Lajos számadó csikós  

• Eredményhirdetés: 2022.május 31. 

• A zsűri által kiválasztott legjobb 12 fotót a Szervező Facebook oldalán közzétesszük és a 

legtöbb szavazatot kapott fotó lesz a közönség díjazott. 

• A nyerteseket e-mailben értesítjük. 

• A nyertes fotókat a Szervező közösségi média oldalain bemutatjuk. 

Díjak 

Életképek kategória   

• 1. helyezett - élményfotózás a Hortobágyi Nonprofit Kft. legelő területein 

• 2. helyezett - 10 ezer Ft értékű fotókidolgozás a Tenno Foto Kft. felajánlása 

• 3. helyezett - páros belépő az 54. Hortobágyi Lovasnapok rendezvényre 

Különdíjak 

• Legrégebbi fotó - 5 ezer Ft értékű fotókidolgozás a Tenno Foto Kft. felajánlása, családi 

belépőjegy a puszta programra max. 5 fő részére 

• Leghumorosabb fotó - páros belépő az 54. Hortobágyi Lovasnapok rendezvényre 

• Közönségdíjas a Szervező Facebook oldalán a legtöbb szavazatot kapott fotó - csárdai ebéd 2 

fő részére 

 

 

   


