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Az Év Emlőse: a mogyorós pele alkalmából a 
 

„PELÉK ÉS SZOMSZÉDAIK”  

Fotópályázat 
 

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályának Vadonleső Programja fotópályázatot ír ki az Év 

emlőse 2017. program keretében „PELÉK ÉS SZOMSZÉDAIK” címmel. 

A fotópályázat célja: 
 felhívja a figyelmet a biológiai sokféleség jelentőségére, megőrzésére; 

 a kisemlős fajok népszerűsítése; 

 környezeti nevelés, szemléletformálás. 

A fotópályázat tárgya: 
Szegélylakó kisemlős fajok (pl. pele, pocok-, cickány- és vadon élő egér fajok) viselkedésének, életének megörökítése. 

A pályázók köre: 
A pályázat korhatárhoz nem kötött, rajta részt vehet valamennyi Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező természetes személy, amennyiben a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeket magára nézve 

elfogadja. A pályázatban professzionális és amatőr fotósok egyaránt részt vehetnek. 

Pályázati határidők: 

A pályázat indítása: 2017. április 28. 

A pályázatok leadási határideje: 2017. október  13. 

A pályázatok értékelése: 2017. október 15-október 23. 
Eredményhirdetés, díjátadás: 2017. november, Pele Gála, Magyar Természettudományi Múzeum. 

A pályázat részletei: 
A fotópályázat keretében olyan digitális képeket váruk, amik népszerűsítik a biológiai sokféleség megőrzését, 

bemutatják a pele-, pocok-, cickány- és vadon élő egér fajok és természetes élőhelyük összhangját. 

Feltételek: 

- A pályázók kizárólag élő, természetes környezetében fényképezett vadon élő állatokat fényképezhetnek, 

azaz a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek, hiteles mondanivalót tükrözzenek, 

és etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatóak (a fényképezés ne okozzon az állatnak hátrányt, 

szenvedést)! 

- A pályázó nyilatkozik arról, hogy a Magyar Természetfotósok Szövetsége (naturArt) által rögzített 

természetfotózás etikai alapelveit betartja (http://etf.naturart.hu/page/etikai-kodex/). 
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- A pályázatban egyedi képekkel és képsorozatokkal is részt lehet venni, egy fotós több fotóval is pályázhat, 

jelezve, hogy a képek egyedi képként vagy képsorozatként (egy képsorozat max. 5 db kép) jelennek meg a 

pályázatban. 

- A pályázatban színes, vagy fekete-fehér eljárással készített digitális képek vehetnek részt. 

- Elfogadott képformátumok: az eredeti képről készített sRGB színterű, legjobb minőségben elmentett JPEG. A 

pályázatra beadott digitális képnek tartalmaznia kell a szokásos EXIF adatokat: a fényképezőgép és objektív 

típusát, az alkalmazott ISO értéket, a felvétel idejét, a zársebességet és a blendét. 

- A minimális képméret 2000x3000 pixel. 

- Digitális képfájlok elnevezése az alábbi információkat tartalmazza kis betűvel, ékezet és szóköz nélkül, alsó 

vonással: szerző neve, kép címe, kép sorszáma (pl: toth_janos_kep_neve_kep1.jpg). 

- Engedélyezett a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, továbbá a képorientáció megváltoztatása. A 

képelemek eltávolítása vagy hozzáadása (retusálás) nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép 

készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, a fényérzékelőre tapadt por. 

- Nem engedélyezett a képek keretezése, felirattal és dátummal való ellátása. 

- Pályázni kizárólag saját szerzői alkotással lehet. A pályázó a pályázati lap kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a 

pályamű saját szerzői alkotása, és az más szerzői jogait semmilyen formában nem sérti. 

- A pályázatban korábban már publikált, illetve más fotópályázatban korábban nevezett képek is részt 

vehetnek. 

A fentebbi feltételek megsértése a pályázatból történő kizárást, esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a 
díj visszavonását vonja maga után. 
 

- A beküldhető pályaművek száma nem korlátozott. 

- A pályázaton nevezési díj nélkül lehet részt venni. 

Értékelés 
A fotópályázatra nevezett fényképfelvételeket szakmai zsűri értékeli. A zsűri tagjai: 

Bakó Botond, ökológus, a Vadonleső Program munkatársa 

Máté Bence, természetfotós 

Kalotás Zsolt Dr., természetfotós, naturArt 

Perényi János Dr., természetfotós, Nimród Fotóklub 

Takács András Attila Dr., természetfotós, naturArt, hivatásos természetvédő 

Vincze Bálint, természetfotós, naturArt 

Zsila Sándor, fotóművész, naturArt 

A pályázat díjazása 
A fotópályázat fődíja: vezetett látogatás Máté Bence birodalmában. 

További díjak: fotós látogatások nemzeti parkjainkban. 

A pályaműveket a vedettfajfoto@gmail.com e-mail címre elektronikusan, illetőleg adathordozón (pl. CD, pendrive) 

személyesen vagy postai úton az FM székhelyének címére (Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési 

Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 11., tárgyként feltüntetni: Vadonleső) kell eljuttatni. A határidőn túl postára 

adott, vagy elektronikusan meg nem érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A beküldött adathordozók 

nem kerülnek automatikusan visszaküldésre, azt a pályázónak – az eredményhirdetést követően – a megadott e-mail 

címen kell jeleznie.  

Pályázati kiírás és Jelentkezési lap: http://www.vadonleso.hu; www.facebook.com/vadonleso; 
www.termeszetvedelem.hu; www.magyarnemzetiparkok.hu 
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