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Pályázati felhívás 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat fotópályázatot hirdet a megyei lakosság számára.  

Pályázat célja, hogy a pályamunkákon keresztül megismertessük, népszerűsítsük a Csongrád-Csanád megyei 

épített örökségeket, természeti környezetet, valamint az értéktárban szereplő értékeket. 

 

Csongrád-Csanád megye hazánk legnapfényesebb tája, itt található Magyarország legmélyebb pontja, s a 

legmagyarabbnak tartott folyónk, a Tisza itt hagyja el országunkat. Sokan, akik csak országúton vagy 

vasúton robognak át a vidéken, egyhangúnak, kevés szépséget mutatónak hihetik vidékünket, pedig a megye 

- sajátos átmeneti jellege miatt - rendelkezik szinte minden természeti szépséggel, amit Alföldünk mutat. 

Megtalálható itt a puszta, a folyókhoz és a szikes tavakhoz kapcsolódó mozgalmas élővilág, de a síksági 

tájnak némi domborzati változatosságot adó, ma már kötött homokformák, illetve kunhalmok is. Talán még 

az itt élők többsége sem tudja, milyen természeti szépségeket tud nyújtani tájunk annak, aki szán arra időt, 

hogy megismerje tágabb lakókörnyezetét. 

Olyan Csongrád-Csanád megyében készült, kizárólag Csongrád-Csanád megyei értékeket rejtő alkotásokat 

várunk, melyek a települések sokszínű és változatos épített környezetének, természeti örökségeinek, gazdag 

hagyományainak, értékeinek bemutatására épül pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely 

alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, Csongrád-Csanád megye bemutatására, népszerűsítésére, 

pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására.  

 

A pályázatok elbírálására három témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a 

pályázókat 18 éves kor alatt (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt): 

 

1. Természeti értékek 

2. Épített környezet/örökség 

3. Megyei értékeink 

 



 

 
 

 

Témakörök kifejtése: 

1. „Természeti értékek” témakör kifejtése: Évről évre ez a legnépszerűbb kategória a pályázók körében, ami 

annak betudható, hogy Csongrád-Csanád megye bővelkedik természeti kincsekben, értékekben. A 

témakörön belül elsősorban olyan pályaműveket várunk, mely természeti értéket ábrázol egy sajátos 

perspektívából.  

 

2. „Épített környezet/örökség” témakör kifejtése: A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a 

történetiség szellemiségét magában hordozó Csongrád-Csanád megyei épületek, épületelemek, stílusjegyek, 

szobrok, műalkotások különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken hozzájárul 

ahhoz, hogy méltó örökségként szolgáljon a jelen és a jövő generációja számára. 

 

3. „Megyei értékeink” témakör kifejtése: Ebben a témakörben olyan pillanatok megörökítését várjuk, 

melyek jól tükrözik megyénk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, ’mely mindenki 

számára szubjektív’, jól felismerhető legyen Csongrád-Csanád megye, ahol élünk.  

 

Részvételi feltételek: 

            Kizárólag Csongrád-Csanád Megye területén készült képekkel lehet pályázni. 

A képekről beazonosítható legyen, hogy Csongrád-Csanád megyében készült. 

Kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely Csongrád-Csanád megyéhez köthető. 

Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként. 

Nevezési díj nincs. 

A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-

személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül. 

 

Technikai adatok: 

Formátum: jpg 

Képméret: minimum. 6 megapixel (ajánlott: 297x210mm, 300dpi) 

A levél tárgya: Fotópályázat 

A kép elnevezése: név_kép címe.jpg (pl. Minta Ádám_ Kilátás.jpg)  

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31. 

Pályázatok benyújtási címe: bakonyi.veronika@csongradcsanad.hu 



 

 
 

Szerzői jogok és adatvédelem: 

      A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és 

a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága 

nem áll fenn. 

      Pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja a kiírók adatkezelési szabályzatát. 

      A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken 

megjelentetett személy(ek), a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, 

illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik. 

      A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői 

jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi 

felelősséget is. 

       Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Csongrád-Csanád Megye Önkormányzata 

szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a 

negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja. 

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A Csongrád-Csanád Megyei Identitás erősítése” 

című, TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 projekt a 

Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A projekt kedvezményezettje a Csongrád-Csanád 

Megyei Önkormányzat. 

 


