
Teljes szabályzat: 
 
A fotópályázat nyílt, azon bárki díjmentesen részt vehet.  
Pályázni kizárólag Magyarországon készített felvételekkel lehet, amelyek más fotópályázaton 
nem értek el eredményt, illetve nem jelentek meg más print publikációs felületeken.  
Pályázni önálló képpel, illetve sorozattal lehet, önálló kép esetében egy, sorozatnál pedig 
maximum öt darab pályaművel. 
 
A pályázaton digitális fényképezőgéppel készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált 
színes és monokróm fotókkal lehet részt venni, az alábbiak szerint: 
 

● A képeket csak JPEG formátumban (hosszabbik oldal minimum 2500 pixel méretben)           
lehet beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 3 Mb-t.  

● A későbbiekben díjazott képek sRGB színprofilban elkészített JPEG fájl, maximális          
minőség (Adobe Photoshop jpeg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek         
felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, maximum a vágás           
méretével csökkenhet.  

● A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat:           
szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance),        
színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast),     
árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight). 

● Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az          
eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc,         
vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró          
elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a          
felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a        
szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása. 

● Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos          
oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4, 

● 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. 

● Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője          
a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői           
jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy           
egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében           
a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a HFH International Hungary            
Nonprofit Kft.-t jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

● A pályázat zsűrije fenntartja a kizárólagos jogot a zsűrizésre, a pályázati feltételek            
elfogadásával a pályázó beleegyezik, hogy a végső döntés nem fellebbezhető és nem            
is vitatható. 

 



● A pályázati feltételek elfogadásával a pályázó büntetőjogi felelősség mellett vállalja,          
hogy a beküldött fotó(k) egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó. 
 

Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti             
szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból. 
 
A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű,            
korlátlan felhasználási jogait a HFH International Hungary Szolgáltató Nonprofit Korlátolt          
Felelősségű Társaság részére térítésmentesen átruházza, amely magában foglalja a szerzői          
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik             
személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű               
többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a           
mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus         
adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is          
magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A          
pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy          
alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a HFH International Hungary Szolgáltató          
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság illetve alapítója, a Habitat for Humanity          
Magyarország Alapítvány nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen. 

 
 

 
 


