
NEVEZÉSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB TUDNIVALÓK A 

FOTÓPÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN 

 

Nyírbátor Város Önkormányzata fotópályázatot ír ki 7 témában a település ismételt várossá 

válásának 50. évfordulója alkalmából. 

 

TÉMÁK: 

1. téma: „Nyírbátor múltja és jelene az eltelt 50 év távlatából” 

2. téma: „Az én városom: Nyírbátor”  

3. téma: „Nyírbátori hagyományok” 

4. téma: „Művészet Nyírbátorban” 

5. téma: „Ép testben, ép lélek” 

6. téma: „MyBátor” 

7. téma: „Színezd újra!” 

 

FELHÍVÁS TÉMÁNKÉNT: 

 

1. téma: „Nyírbátor múltja és jelene az eltelt 50 év távlatából”  

Keresse elő régi fotóalbumjait! Nézze át a fiókok mélyét! Kutasson a padláson a régi dobozok 

között! Nézze át telefonján a közelmúlt fotóit! 

Várunk minden olyan fontos eseményt, épületet, rendezvényt, ünnepséget, családi eseményt 

megörökített fotót/fényképet, amely az elmúlt 50 évben történt változásokat, életeseményeket, 

fontos momentumokat adja vissza. Várjuk azon elszármazott, régi lakosok fotóit is, amelyek 

azokat a kedves emlékeket ragadják meg, amelyek miatt szeretettel gondolnak vissza az itt átélt 

élményekre, amelyek miatt esetleg rendszeresen vissza is látogatnak Nyírbátorba.    

Fontos, hogy a fotók az eltelt 50 évben 2023. január 15-ei határidővel bezárólag készülhettek.  



PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori 

középiskolában tanuló diák, illetve olyan, már Nyírbátorból elköltözött állampolgár, aki már 

nem a város lakója. 

ÉLETKOR: 14 éven felüli állampolgár.  

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2023. január 15. 

DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 

 

2. téma: „Az én városom: Nyírbátor”  

Sétálj egy nagyot! Figyeld a városod! 

Ebben a témában olyan fotókat várunk, amelyek Nyírbátor mindennapjait, a jelen városát 

jelenítik meg. Olyan, Nyírbátorban 2022. november 15. és 2023. szeptember 30. között 

készült fényképeket várunk, amelyek leginkább kifejezik azt, hogy bárhol is járunk a 

nagyvilágban mégis ez a város a legszebb és a legjobb nekünk. A megjelenítés szabadon 

választott, de fontos, hogy a pillanat megörökítése a városban történjen. 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori 

középiskolában tanuló diák.  

Életkor: 14 éven felüli állampolgár.  

Beküldési határidő: 2023. szeptember 30. 

DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 

 

3. téma: „Nyírbátori hagyományok” 

Nyírbátorban volt a katonai eskütételed? Buliztál az AZFESZT-en? Van fotód a régi menetdal-

versenyekről, majálisokról, felvonulásokról? 



Akkor pályázz bátran! Ebben a témában ugyanis olyan fotók beérkezését várjuk, amelyek régre 

visszanyúló, de most is jelenlévő, vagy éppenséggel már nem létező hagyományokat mutatnak 

be városunkkal kapcsolatban. A fotók készülhettek pl. egy régi május 1-jei felvonuláson, 

majálison, menetdal-versenyen, katonai eskütételen, hagyományt teremtő fesztiváljainkon: 

Rhythm & Blues és Motoros fesztivál, Szárnyas Sárkány, AZFESZT stb. 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori 

középiskolában tanuló diák.  

Életkor: 14 éven felüli állampolgár.  

Beküldési határidő: 2023. szeptember 30. 

DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 

 

4. téma: „Művészet Nyírbátorban” 

Tűzzománcoztál a helyi stúdióban? Felléptél a régi Zenei Ifjúsági Táborban? Énekeltél a város 

kórusaiban? Te voltál a város egyik neves rock együttesének a tagja? 

Pályázz ebben a témában! Ide azokat a fotókat várjuk, amelyek Nyírbátor kulturális 

eseményeivel, művészeti értékeivel, művészeti ágakkal, művészeti csoportjaival, alkotásaival 

vagy azok megalkotóival, magukkal a képző-, zene-, stb. művészekkel, alkotókkal 

kapcsolatosak. Lehetnek egyfajta életképek akár a múlt, akár a jelen művészeti ágairól, 

művészeiről, kulturális eseményeiről. (tánc, színjáték, képzőművészet, zeneművészet stb.) 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori 

középiskolában tanuló diák.  

Életkor: 14 éven felüli állampolgár.  

Beküldési határidő: 2023. szeptember 30. 

DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 



5. téma: „Ép testben, ép lélek” 

Európa legjobbjai közé tartozol? Te voltál az országos bajnok? Gólkirály voltál éveken 

keresztül? 

Ebben a témában azokat a fotókat várjuk, amelyek a nyírbátori sportélettel kapcsolatosak. 

Olyan képeket, amelyeken egyszeri és visszahozhatatlan pillanatok jelennek meg a sikeres 

nyírbátori sportélet múltjából vagy jelenéből.  

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori 

középiskolában tanuló diák.  

Életkor: 14 éven felüli állampolgár.  

Beküldési határidő: 2023. szeptember 30. 

DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 

 

6. téma: „MyBátor” 

Kapd el a pillanatot! Sétálj egy nagyot! Figyeld a városod! Szelfizz a kedvenc helyeden! Kapd 

el a pillanatot! 

Ebben a témában azokat a fotókat várjuk, amelyekben a gyerekek és fiatalok szemén keresztül 

láthatjuk a mai Nyírbátort. Olyan Nyírbátorban 2022. november 15. és 2023. szeptember 30. 

között készült fényképeket várunk, amelyekben a fiatalok sajátos látásmódját fedezhetjük fel 

a mai Nyírbátor különböző helyeit, eseményeit illetően.  

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori általános 

iskola felső tagozatán, vagy középiskolában tanuló diák, vagy olyan felsőoktatási intézményben 

tanuló diák, aki nyírbátori állandó lakcímmel rendelkezik.  

Életkor: 10 - 25 év közötti állampolgár  

Beküldési határidő: 2023. szeptember 30. 



DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 

 

7. téma: „Színezd újra!” 

Változtatnál valamit a város épületein? Másképp képzeled el azt a bizonyos teret? Tudsz egy 

helyet, amit te átterveznél? 

Akkor te vagy az, akinek ez a téma megfelel, hiszen pont arra vagyunk kíváncsiak, hogy te 

hogyan látnád. Szerkesztd át, színezd újra, pingáld ki, ahogyan te szeretnéd! Ebben a témában 

azokat a pályázatokat várjuk, amelyekben a városlakók másként, máshogyan, más színben vagy 

formában látnák szívesen az adott épületet, teret, városrészt. Ebben a témában kifejezetten 

megengedett a Photoshop és egyéb fotó-, grafika- és képszerkesztő program/filter stb. 

használata. 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Nyírbátori állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező lakos és/vagy nyírbátori 

középiskolában tanuló diák.  

Életkor: 14 éven felüli állampolgár.  

Beküldési határidő: 2023. szeptember 30. 

DÍJAZÁS: I. hely: 100.000 Ft, II. hely: 50.000 Ft és III. hely: 25.000 Ft értékű műszaki 

vásárlási utalvány 

 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

A pályázatra témánként 3 felvételt lehet beküldeni. Egyazon fotó több témában is nevezhető. 

A nevezés során fontos beírni a téma pontos számát és címét, amelyben indul a fotóval. 

A beküldött fotó lehet papír, illetve digitális; monochrom (egyszínű), fekete-fehér vagy színes. 

Figyelem! A „Színezd újra!” témában csak digitális formában lehet a pályázatokat beadni. 

 



FELTÉTELEK: 

A pályázat nyílt, azon foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet, kivéve, olyan személy, aki 

rendelkezik valamilyen fotográfus/operatőr/grafikus/fényképész végzettséggel és/vagy olyan 

vállalkozása van, amely fényképészettel/operatőri feladatokkal foglalkozik (amelyhez a 

legújabb jogszabályok szerint szakirányú végzettség nem szükséges). 

 

REGISZTRÁCIÓ: 

A nevezéshez egy regisztrációs lap (18 éven aluli pályázó esetén szülői hozzájáruló 

nyilatkozat) kitöltése szükséges, amely elektronikus formában letölthető a 

https://nyirbator.hu/fotopalyazat-50-ev oldalról, ill. papír alapon kérhető a Polgármesteri 

Hivatal portáján, vagy a Kulturális Központ munkatársaitól. A regisztrációs lap 

kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit. 

A fotóművészeti alkotás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A 

pályázó nyilatkozik, hogy a beküldött fotók egészének vagy valamely azonosítható részének 

anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználásához térítésmentesen 

hozzájárul, és azt engedélyezi Nyírbátor Város Önkormányzata, intézményei és gazdasági 

társaságai részére. Pályázó hozzájárul továbbá, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata, 

intézményei, gazdasági társaságai a pályázati felhívásra beküldött fotót térítésmentesen és 

korlátlanul felhasználja, nyilvánosságra hozza, sokszorozza, harmadik személlyel közölje, 

annak átadja, átengedje. A pályázó szavatol azért, hogy az általa beküldött fotón harmadik 

személynek nincs joga, amely annak felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná. 

 

TECHNIKAI FELTÉTELEK: 

 A papír alapú fényképeket lezárt borítékban kérjük leadni, azon olvashatóan szerepeljen 

a pályázó neve, állandó lakcíme, a borítékban pedig a regisztrációs lap kitöltve. 

 A beküldött fotó lehet papír (kivéve a 7. „Színezd újra” témát), illetve digitális; 

monochrom (egyszínű), fekete-fehér vagy színes. 

 Amennyiben e-mailben, digitális formában küldi el fotópályázatát, úgy szükséges a 

fájlok elnevezése a magyar helyesírás szerint, így a fotó címét is magyarul kérjük. Pl.: 

az alkotó neve: Gipsz Jakab és a kép címe: Kaktusz: Így: Gipsz Jakab_ Kaktusz 



 A pályázatra beküldendő képek min. 9x13 cm méretűek lehetnek, nagyméretű 

digitálisan elküldött melléklet esetén óriásfájl, WeTransfer és Google Drive link 

használható. 

 A 7. „Színezd újra” témán kívül bármelyik témában és kategóriában a képeken végzett 

digitális módosítások nem megengedettek és a fotó kizárását eredményezi a kép egyes 

részeinek módosítása, kivágása, eltávolítása, beillesztése, illetve retusálása. 

 A 7. „Színezd újra” témában kifejezetten megengedett a Photoshop és egyéb fotó-, 

grafika- és képszerkesztő program/filter stb. használata, valamint csak digitális fotókat 

fogadunk el. 

 A digitalizált fotóknál megengedett az eredeti kép készítése közben keletkezett 

technikai hibák eltávolítása: karc, a fényérzékelőre tapadt por nyomai, gyűrődés stb. 

 A pályázatot kiíró a díjazottaktól bekérheti a digitálisan készült eredeti, módosítás 

nélküli képet raw formátumban. 

A képeket és a regisztrációs lapot a témánként megadott e-mail címre lehet elküldeni, vagy 

személyesen leadható a Kulturális Központ munkatársának, Baracsi Laurának, aki jelenleg a 

Polgármesteri Hivatal 313. sz. irodájában található. A papír alapú fotók azonnal, vagy 1-2 nap 

alatt másolásra kerülnek, így azonnal visszajuttatjuk a beküldőnek. 

NEVEZÉSI DÍJ:  

Nincs 

DÍJAZÁS TÉMÁNKÉNT: 

I. helyezett: 100.000 Ft értékű műszaki vásárlási utalvány 

II. helyezett: 50.000 Ft értékű műszaki vásárlási utalvány 

III. helyezett: 25.000 Ft értékű műszaki vásárlási utalvány 

 

EGYÉB, A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK: 

A témák különböző határidőkkel lettek meghirdetve, esetleg más feltételek vonatkoznak 

néhány témára a korosztályokat és az elkészült fotók határidejét illetően, ezért kérjük, ezeket 

fokozottan vegye figyelembe a nevezés során! A határidőn túl beküldött, ill. a kiírásnak nem 

megfelelően beadott anyagot a pályázatból kizárjuk. A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése 

végleges és nem vitatható.  



BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

A pályázatok beérkezési határideje és az e-mail cím változó, ezért kérjük, ezt fokozottan 

kísérje figyelemmel! 

 Az 1. téma: „Nyírbátor múltja és jelene az eltelt 50 év távlatából”  

című pályázat esetén a fotók beérkezési határideje: 2023. január 15.  

A pályázatokat az 1. témában a: nybmultjelen50@gmail.com e-mail címre várjuk. 

 

 A 2. téma: „Az én városom: Nyírbátor”  

és a 6. téma: „MyBátor”  

című pályázatok esetén a fotók beérkezési határideje: 2022. november 15. és 2023. 

szeptember 30. között bármikor, folyamatosan. (Csak az ebben az időszakban készült 

képekkel pályázhatnak mindkét téma esetében.) 

A pályázatokat a 2.témában a: azenvarosomnyb50@gmail.com 

   a 6. témában a: mybator50@gmail.com  e-mail címre várjuk. 

 

 A 3. téma: „Nyírbátori hagyományok”  

4. téma: „Művészet Nyírbátorban” 

5. téma: „Ép testben, ép lélek”  

7. téma: „Színezd újra!” 

című pályázatok esetén a fotók beérkezési határideje: 2023. szeptember 30. 

A pályázatokat a 3. témában a: nybhagyomanyok@gmail.com 

  a 4. témában a: nybmuveszet@gmail.com 

  az 5. témában a: nybsport50@gmail.com 

  a 7. témában a: szinezdujranyb50@gmail.com e-mail címre várjuk. 
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