
Részletes pályázati kiírás 

Fotópályázat: Fertő-táj határok nélkül 

A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa és a Verein Welterbe Neusiedler See 
fotópályázatot hirdet a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájon a helyi közösség számára fontos 
értékek bemutatására. A fotópályázat az Agrárminisztérium Hungarikum 2022 pályázat 
keretében valósul meg. 

A pályázat célja 

A Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj a világörökség rangot népi építészetével, műemlékeivel, 
az egymást követő civilizációk régészeti emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával, valamint 
változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki. A pályázat célja a határon átnyúló táj 
értékeinek (természeti környezet, épített környezet, kulturális örökség, turizmus stb.) 
bemutatása, népszerűsítése. 

Pályázati témák 

• természet, 
• épített környezet, 
• ember-és természet harmóniája. 

Pályázati feltételek 

A pályázók köre: a Fertő/Neusiedlersee kultúrtájon élők Magyarországon és Ausztriában 

élő 14 év felettiek. Minden pályázó maximum 3 képpel indulhat nevezési díj nélkül. 

 A benyújtott képek technikai paraméterei 

A benyújtott pályázatok készülhetnek: 

• digitális fényképezőgéppel,  
• mobiltelefonnal,  
• drónnal készült felvételek.  

JPG formátum. A képfájlok minimum pixelmérete a hosszabbik oldalon: 3000 pixel. 

A képfeldolgozás során nem engedélyezett a fotó tartalmának jelentős megváltoztatását 

eredményező beavatkozás, digitális keretezés, logó, név, dátum egyéb felirat használata.  

A zsűrizés anonimitása és a beérkezett képanyag kezelése érdekében a nevezett fotók 
fájlneve a kép címe legyen. 

A pályázatra 2020 jan. 1 utáni képeket várunk! 

 
A fotókat a fertotaj@vilagorokseg.hu címre kérjük elküldeni.  

mailto:fertotaj@vilagorokseg.hu


A fotók mellett a nevezési lap (letölthető) kitöltése is szükséges a képek címének a 
készítés időpontjának és helyszínének, valamint a készítő adatainak megadásával. 
Amennyiben a képen személyek is szerepelnek, tőlük hozzájáruló nyilatkozatot kérünk 
beszerezni. 

Beküldési határidő: 2022. október 15. 

Zsűrizés és díjazás 

Szakmai zsűrizés és díjazás szakképzett fotográfusok, az Egyesület és civil szervezetekkel 
együttműködve történik. A pályázatra beküldött felvételekből, a zsűri válogatása alapján 

kiállítást rendezünk a fertőszéplaki Széchényi-kastélyban. 
A zsűri által kiválasztott kiemelkedő munkák jutalomban részesülnek és különdíjakat is 
osztunk a kiállítás megnyitó alkalmával (Kodak utalványok összesen 100 000 Ft értékben 
és egyéb tárgyi nyeremények). Kategóriánként egy fotót  közönségszavazással választunk 
ki a közösségi oldalunkon. 

 

Felhasználási jogok 

A benyújtott pályaművekre vonatkozóan a Pályázó korlátlan teljes körű, ingyenes 
felhasználási jogot enged a a Szervezők részére. A felhasználási jog biztosításának célja, 
hogy a Pályázat célját és tárgyát népszerűsítse, és hogy a Pályaművek a nagyközönség 
számára is bemutatásra kerülhessenek.  

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott alkotások elkészítésével vagy azok nyilvános 
bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden 
felelősséget vállal, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A résztvevő 
a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.  

 

 


