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1 A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A pályázat célja – a 2020. évben esküvővel összefüggésben készült legszebb, legigényesebb, 

legkreatívabb, legkülönlegesebb fotók elismerése és díjazása. 

Reméljük sikerül értéket teremtenünk ezzel a fotó pályázattal, sok sikert kíván minden 

résztvevőnek a Zsűri és a MAEF csapata.  

2 A PÁLYÁZAT IDŐBELI LEFOLYÁSA 

A pályázat mérföldkövei a követekzők: 

▪ Nevezési időszak kezdete    2021. január 1. 00:00 

▪ Pályázatok beadásának határideje   2021. február 28. 23:59 

▪ Szakmai eredményhirdetés    2021. április 1. 20:00 

▪ Közönségszavazás kezdete    2021. április 1. 20:00 

▪ Közönségszavazás lezárása    2021. május 1. 20:00 

3 ZSŰRI ÉS DÍJAK 

3.1 A Zsűri összetétele 

 

 

HERCZEG ZOLTÁN 

https://herczegstudio.hu/ 

MATTEO CARTA 

https://matteocartafotografia.com/ 

http://www.maef.hu/
https://herczegstudio.hu/
https://matteocartafotografia.com/
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3.2 Díjazás 

DÍJAK NYEREMÉNY DARAB 

FŐDÍJ* 
100.000 Ft,  

oklevél, MAEF 
fotópályázatos póló 

1 db 

DÍJAZOTTAK* 
20.000 Ft, 

oklevél, MAEF 
fotópályázatos póló 

10 pályázó után 1, 20 
pályázó után 2, és így 
tovább, tehát a pályázók 
10%-a kerül díjazásra 

MAEF KITÜNTETÉS 

MAEF dicséret logo 

 

döntőbe jutott képek 
30%-a 

KÖZÖNSÉGDÍJ 
oklevél, MAEF 

fotópályázatos póló 
3 db (1-3. helyezett) 

*Egy pályázó csak egy díjat kaphat abban az esetben is, amennyiben több képe kerülne döntőbe (a magasabb 

pontszámot elért fotó kerül figyelembevételre és díjazásra). 

SERGIO ARNÉS 

https://www.sergioarnes.com/ 

MOLNÁR KRISZTINA 

Esküvő Classic Magazin 

http://www.maef.hu/
https://www.sergioarnes.com/
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3.3 Nevezési díj 

Nevezési díj: 6.000 Ft 

A pályázaton való részvételnek a feltétele a nevezési díj megfizetése, melyet banki átutalással 

vagy befizetéssel lehet teljesíteni a pályázat kiírójának számlaszámára Az átutalás, illetve a 

befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a „MAEF” megjegyzést, valamint a pályázó 

teljes nevét. 

Banki utaláshoz információk:  

CIB Bank: 10701094 - 63293553 - 51100005 

IBAN formátum: HU49-1070-1094-6329-3553-5110-0005 

Számla Tulajdonosa: Sarvady Mátyás 

A nevezési díjat a pályázati időszak végéig (2021. február 28.) kell megfizetni. Ennek 

elmaradása esetén pályázat kiírója a megküldött fotókat és pályázó nevezését érvénytelennek 

tekinti. 

4 PÁLYÁZATI SZABÁLYRENDSZER 

4.1 Tartalmi követelmények 

A pályázatra csak valós esküvői képek nevezhetők, workshopon készült fotókat nem fogad el 

a pályázat kiírója. Kizárólag 2020. január 1. napja és 2020. december 31. napja között 

készült, saját fotókkal lehet pályázni. 

Egy pályázó maximálisan 15 db digitális fényképet küldhet be az általa fotózott esküvők 

bármely (több esküvőről, vegyesen is küldhetőek a képek) pillanatáról, a készülődéstől kezdve 

a nap végéig. 

A pályázaton kizárólag olyan fényképészek vehetnek részt, akik hivatásszerüen fotóznak 

esküvőket.  

 

http://www.maef.hu/
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4.2 Formai és technikai követelmények 

A pályázatra kizárólag digitális képek küldhetők be, eredeti felbontásban.  

Filetípus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve, SRGB színtérben. A képek 

rövidebb oldala legalább 1200 pixelnek kell lennie, tetszőleges oldalarányokkal! A beküldött 

képek nevezése nem visszavonható, nem módosítható. 

Fotók elnevezése: A fájlnévnek tartalmaznia kell a szerző nevét, ékezetek nélkül pl: Fotózz 

Elemér pályázónk fotozzelemer1, fotozzelemer2, fotozzelemer3,  névvel küldje be képeit (Kiíró 

katalógusba veszi a képeket, átnevezi és így juttatja el a zsűritagok részére). 

Utómunka: A képeken tetszőleges utómunka végezhető Lightroomban, a képre rá retusálni 

nem lehet, eltávolítani pedig a kép maximum 10% át. A beküldött képek nem tartalmazhatnak 

a szerzőre utaló információt, logót, nevet, ismertetőjelet, mivel a pályázat elbírálása anonim 

módon történik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy szúrópróba-szerűen bekérje az eredeti (RAW) 

képeket, amelyek tartalmazzák az EXIF adatokat. 

4.3 Pályázat benyújtása 

A pályázatokat a www.wetransfer.com weboldalon keresztül az info@maef.hu e-mail címre 

kell beküldeni. Az így küldött üzenetnek tartalmaznia kell a pályázó teljes nevét és 

számlázási címét.  

4.4 Értékelés menete, rangsorolás 

Pályázat kiírója vállalja, hogy az érvényes nevezést követően a beérkezett fotókat 

anonimizálja, azokat értékelés céljából a szakmai Zsűri tagjai részére zárt, elektronikus, online 

felületen elérhetővé teszi oly módon, hogy a képek készítője a Zsűri előtt nem válik ismertté 

az eredményhirdetésig. 

A Zsűri tagjai egyéni ízlésük szerint, egymástól függetlenül, külön-külön értékelik a pályázaton 

részt vevő fotókat. A Zsűri munkája nem nyilvános.  

A verseny két fordulós. A Zsűri döntése alapján 0-10-ig terjedő pontozással kerülnek be a 

legtöbb pontot kapott képek a döntőbe, ahonnan egy újabb kör pontozás után kerülnek ki a 

győztes és díjazott képek.  

http://www.maef.hu/
http://www.wetransfer.com/
mailto:info@maef.hu
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A döntőbe a beérkezett fotók 10%-a juthat. A döntőbe került képek közül, újabb pontozást 

követően, a Zsűri által legmagasabb pontszámot kapó kép szerzője lesz a nyertes. Ha több 

kép kapta a legmagasabb pontszámot, akkor a képek között szavazással dönt a Zsűri. 

A döntőbe jutott képek közül kerülnek ki a további díjazottak, szintén az elért pontszámok 

függvényében. A Fődíjon kívül a Díjazottak száma az érvényes pályázatok darabszámától 

függően kerül megállapításra. 10 pályázó után 1 db, 20 pályázó után 2 db, és így tovább, tehát 

a pályázatok 10%-a kerül díjazásra.  

A fődíjas és díjazott képeken felül a döntőbe került képek közül a legtöbb pontot kapott 30% 

MAEF kitüntetésben részesül. 

A szakmai zsűrizés után a döntőbe jutott képekkel további díjakért facebookos 

közönségszavazásos verseny is lesz. 

4.5 Közönségszavazás 

A szakmai zsűrizés lezárulta és eredményhirdetést követően közönségszavazás indul, 

pályázat kiírója a MAEF Facebook galériájába feltöltve közzéteszi az összes döntőbe jutott 

fotót, mely közzétételhez pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul. A galériába 

feltöltött fotókra a Facebook-on keresztül lehet szavazni. A legtöbbet megosztott, illetve a 

www.facebook.com/magyareskuvofotosok oldalon (ez fontos!) a legtöbbet like-olt kép nyeri el 

a közönségdíjat (a megosztások és a like-ok száma összeadódik). A közönségdíj nyertese 

20.000Ft pénzjutalomba részesül. 

4.6 Eredményhirdetés 

Az eredményhirdetésre a Kiíró honlapján kerül sor. A díjazott és döntőbe került  pályázatokról 

a pályázat Kiírója értesíti a pályázót a korábban megadott e-mail címre történő e-mail 

megküldésével az eredményhirdetést követően. 

A Zsűri döntése végleges, a Kiíró attól nem térhet el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 

  

http://www.maef.hu/
http://www.facebook.com/magyareskuvofotosok
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5 RÉSZVÉTEL ÉS ÉRVÉNYESSÉG 

5.1 Részvételi feltételek 

A pályázaton való részvétellel a Pályázó a pályázati feltételeket és a mellékelt adatkezelési 

hozzájárulást magára nézve kötelezőnek tekinti, a felhasználási feltételek elfogadja, 

kinyilvánítja továbbá, hogy a képek feltöltésével és a pályázaton való részvétellel 

személyiségi- és szerzői jogokat nem sért. Az ennek megszegéséből eredő károkat pályázó 

viseli, a jelen bekezdésben rögzítettekért a pályázat kiírója a felelősségét kizárja. 

A letöltött dokumentumok kizárólag a pályázaton való részvételre, a pályázat során 

használhatóak fel. 

5.2 Pályázatból való kizárás 

Érvénytelen a pályázat a következő esetekben:  

▪ ha beadási határidő után érkezik be a Pályázó pályaműve; 

▪ ha tartalmi és/vagy formai követelményeket nem teljesíti a Pályázó pályaműve; 

▪ ha a Pályázó nem fizette meg a nevezési díjat; 

▪ ha a Pályázó hamis adatot szolgáltat. 

Az érvénytelen pályázatot benyújtót a pályázatíró a pályázatból kizárja, melyről értesítést küld.  

A pályázatból való kizárás esetén a nevezési díj nem kerül visszafizetésre, melyet pályázó 

kifejezetten tudomásul vesz. 

6 KAPCSOLAT 

A pályázat Kiírója:  MAEF Magyar Esküvőfotósok weboldal üzemeltetője 

1146 Cházár András utca 2/6. 

A Pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere a MAEF honlapján keresztül, 

illetve e-mailben történik.  

www.maef.hu 

info@maef.hu 

  

http://www.maef.hu/
http://www.maef.hu/
mailto:info@maef.hu
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7 MELLÉKLETEK 

7.1 Személyiségi és szerzői jogok 

7.1.1 Képmáshoz fűződő jogok 

Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa nevezett fotók tekintetében a képeken szereplő 

személyek (szóbeli-, írásbeli-, ráutaló magatartással tett) beleegyezési, hozzájárulási 

nyilatkozatával rendelkezik a közzététel vonatkozásában. Ezen nyilatkozatáért Pályázó 

szavatol és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Ptk. 2:48. §-ában rögzített, képmáshoz 

fűződő jogok megsértéséből fakadó felelősséget pályázat kiírója kizárja, azokért teljes 

mértékben Pályázó köteles helyt állni. 

7.1.2 Szerzői jogok 

Pályázó tudomásul veszi, hogy kizárólag az általa készített fotókat szerepeltetheti a 

pályázaton, más által készített, átdolgozott fotók megjelentetését a pályázat kiírója nem 

biztosítja. Pályázó, mint a szerzői jog jogosultja kijelenti, hogy a fotókon másnak szerzői joga, 

vagy egyéb, a felhasználást akadályozó, korlátozó joga nem áll fenn. 

Pályázó kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szerzői 

jogi törvény) 1. és 4. § alapján a Fotós által rendelkezésre bocsátott fényképek szerzői joga 

Pályázót, mint szerzőt illeti. 

A jelen pontban írt, Pályázót megillető szerzői jogokra figyelemmel Pályázó a Szerzői jogi 

törvény 10., 16., 18., 24. § alapján kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat kiírója 

a Pályázó által rendelkezésére bocsátott fotókat a pályázat népszerűsítése érdekében reklám, 

marketing célra felhasználja, nyilvánosságra hozza, többszörözze, műpéldányon nyilvánosan 

előadja (pl. szórólap), melyért ellenszolgáltatás nem illeti meg Pályázót a pályázat kiírójával 

szemben. Ez a felhasználási szerződéses kikötés a pályázat kiírója számára nem jelent 

kizárólagosságot, Pályázó pedig kijelenti, hogy korábban azonos művek tekintetében nem 

adott más számára kizárólagos felhasználási engedélyt, mely jelen szerződés teljesítését 

ellehetetlenítené. 

Pályázó az általa a pályázat kiírója rendelkezésére bocsátott művek kiállításához kifejezetten 

hozzájárul azzal, hogy a mű kiállítása, közzététele, egyéb közösségi médiában (pl. Facebook, 

Instagram) történő nyilvánosságra hozatala esetén a Pályázó, mint szerző nevét fel kell 

tüntetni. 

http://www.maef.hu/
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Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat 

lezárását követően a pályázaton részt vett fotókat a pályázat kiírója a közösségi médiában, 

saját weboldalán a név és forrás megjelölésével közzétegye, felhasználja, melyért pályázó 

díjazásra nem jogosult. 

7.2 Pályázatok felhasználási feltételei 

A MAEF Esküvői Fotópályázat 2021 eseményen résztvevő/ jelentkező Pályázó a pályázati 

anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul 

képei kiállítási katalógusban, vagy az azt helyettesítő albumban és a kiállítást propagáló 

minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, a kiíró és a szponzorok közötti 

szerződésben felsorolt kiadványokban, valamint a pályázat archívumában való térítésmentes 

megjelenéséhez. 

A kiíró a beküldött képeket a pályázat, és weboldala / magyareskuvofotosok.hu – maef.hu 

illetve facebook oldala (www.facebook.com/magyareskuvofotosok), és instagram fiókjának 

(www.instagram.com/magyareskuvofotosok) promóciója céljából térítés nélkül felhasználhatja 

nyomtatott és elektronikus formában mindig a szerző feltüntetésével! 

7.3 Adatkezelési nyilatkozat 

Alulírott pályázó a fotók beküldésével tudomásul veszem és elfogadom, hogy a nevem és 

postacímem, e-mail címem adatkezelésének célja (szerződés teljesítéséhez szükséges 

kapcsolattartás) és jogalapja előttem ismert, tudomásul veszem adatkezelő MAEF Magyar 

Esküvőfotósok (képv.: Sarvady Mátyás; székhely: Budapest 1146 Cházár András utca 2/A; 

nyilvánartás szám: 50408245 adószám: 67557248-1-42) tájékoztatását, miszerint: az 

adatkezelés jogalapja a felek közötti szerződés teljesítése (Adatakezelő tájékoztatja Pályázót, 

hogy nevének és e-mail címének hiányában nem tud szolgáltatást nyújtani, ezáltal nem tudja 

szerződéses kötelezettségét teljesíteni. Ezen felül a szerződés teljesítsése körében 

adatkezelő szerződött partnerei igányt tarthatnak a Pályázó nevére a forrás megjelölése, 

szerzői jogok biztosítása érdekében, emiatt szükségessé válhat a Pályázó nevének átadása 

a pályázat kiírójának szerződött partnerei felé, amit Pályázó kifejezetten tudomásul vesz 

(adatakezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése). Adatkezelő tájékoztatja 

Pályázót, hogy a jogos érdek tekintetében saját jogos érdekeinek érvényesítése-így különösen 

polgári peres és nemperes eljárás kezdeményezése/annak elkerülése, szándékos károkozás, 

jó hírnév megsértésének megelőzése érdekében is szükséges az adatkezelés. Tudomásul 

http://www.maef.hu/
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veszem, hogy ezen esetekben a törléshez való jog nem, a tiltakozáshoz való jog azonban 

megillet engem. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kiveéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. Egyes esetekben az érintett hozzájárulása (az érintett hozzájárulásával kezelt 

adatok) a szerződéskötés “opcionális” szóval kerülnek megjelölésre, ezen adatok megadása 

önkéntes, nem kötelező megadni azokat, ezen adatok törlését Ön bármikor kérheti. (A 

hozzájárulást Ön a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.) Tudomásul veszem, 

hogy az adatkezelés időtartama az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év. Tudomásul 

veszem, hogy panaszjog illeti meg, melynek keretében a felügyeleti hatósághoz, NAIH-hoz 

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/C) fordulhatok panaszommal. 

  

http://www.maef.hu/
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SZPONZORAINK 

http://www.maef.hu/

