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GYŐRI LAJOS 
 

Hagyományokkal rendelkező, rendszeresen 
visszatérő hazai fotópályázatok és fotókiállítások 
 
 
 
 
 
Ez a rövid összeállítás azért készült, hogy a közművelődési intézményekben 
dolgozók, a vizuális művészeti területnek egy bizonyos szeletét, a fotókulturális 
rendezvényeket könnyedén áttekinthessék és érdeklődés esetén az informáci-
ókat továbbadhassák, vagy saját munkájukban felhasználhassák. Például a térí-
tésmentesen kölcsönözhető kiállítások tekintetében.  

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) 
Művészeti Programok Főosztályán, a fotó szakterületen összegyűlt évtizedes 
tapasztalat és naprakész adatokat tartalmazó kapcsolati tőke, információs adat-
bázis válik így közhasznúvá. Bár a cikk szerzője teljességre törekedett, de így is 
előfordulhat, hogy egy-egy rendezvény valamely okból elkerülte a figyelmét. 
Előre is elnézést kér az érintettektől.  

 
Beavató fotópályázatok 
 

A fényképezőgépet, mint képalkotó eszközt sokan ismerik és használják ösztö-
nösen. Az így születő képek ezrei, milliói privát célokat szolgálnak. Ebből a 
hatalmas, évente megújuló, s közben gyarapodó képhalmazból érdemes kivá-
lasztani azokat a felvételeket, amelyek vélhetően felkeltik azok érdeklődését is, 
akik nem ismerik az alkotó személyes élményeit, érzelmi kötődését a vizuális 
látványhoz. Viszont elég jól sikerültek ahhoz, hogy fotográfiai szempontból 
vállalhatók legyenek egy nyilvános fotókiállításon, vagy akár nyomtatásban is.  

 
Utazás a világ körül 
A jó felvételek előcsalogatására született meg 1998-ban az Utazás a világ körül 
című – kezdetben országos – ma már nemzetközi fotópályázat és az eredmé-
nyéből rendezett fotókiállítás sorozat. Az MMIKL annak idején egy, a tudatos 
fényképezés örömeibe beavató pályázatot hirdetett meg, amely iránt évről évre 
növekszik az érdeklődés.  
Rendezőjének címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
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A kiállítás résztvevői: életkortól, foglalkozástól vagy lakóhelytől függetlenül 
mindazok, akik utazás, kirándulás közben fényképeznek. Beküldhető bármilyen 
témájú és műfajú digitális felvétel.  
A kiállítások helyszíne: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: technikai kötöttség, csak digitális alkotások adhatók be, a ki-
állítási papírképeket a rendezők készíttetik el; nevezési díjas; a kiállítás anyaga 
évente, az Utazás a világ körül című fotóalbumban jelenik meg; a kiállítás díja-
zott alkotásaiból rendezett tárlat egy évig vándorol, közművelődési intézmények 
számára térítésmentesen kölcsönözhető. 
További információk forrása: www.mmikl.hu vagy gyoril@mmikl.hu  

 
Országos Diák Fotókiállítás 
Az úgynevezett beavató fotópályázatok sorában ez a következő, amely viszont 
életkorhoz kötött. 1982 óta minden tanévben országos fotópályázaton vehetnek 
részt az iskolai fotószakkörök tagjai, vagy ha ilyen nincs a környezetükben, 
akkor egyénileg pályázathatnak a gyerekek. Évente három konkrét feladatot kell 
megoldaniuk. A beküldött képeket májusban értékelik és ez alapján díjazzák a 
szakkörök alkotómunkáját, illetve az egyéni pályázók tehetségét.  
Rendezője: Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány 
Rendezőjének postacíme: 1538 Budapest, Pf.: 457. 
A kiállítás résztvevői: 22 évnél fiatalabb, nappali tagozatos, általános és közép-
iskolás diákok. 
Az első kiállítás helyszíne: MMIKL, 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: a kiállítás anyaga évente, a Kortárs magyar fotográfia fiatal 
tehetségei című fotóalbumban jelenik meg; a tárlat egy évig vándorol; az isko-
lagalériák térítésmentesen kölcsönözhetik.  
További információk forrása: gyoril@mmikl.hu 

 
Középiskolások Országos Fotókiállítása 
Minden tanévben, tavasszal rendezik meg Pécsett a középiskolások közös tár-
latát. Ezt is tekinthetjük tehetségkutató, beavató fotópályázatnak, mert az itt 
elért sikerek is arra ösztönzik a fiatalokat, hogy újabb alkotásokat hozzanak 
létre, s azokat is közhasznúvá tegyék, akár más, nem életkorhoz kötött fotópá-
lyázaton. 
Rendezője: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 
Rendezőjének címe: Pécs, Malomvölgyi út 1/B. 
A kiállítás résztvevői: rendszeres középfokú oktatásban részesülő nappali tago-
zatos tanulók. 
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Helyszín: Pécs 
Gyakorisága: évente 
További információk forrása: 06-72-550-715 (Böröcz István) telefonszámon, 
illetve a http://www.simonyi.sulinet.hu/foto/ weblap címen 

 
Megyei fotópályázatok, kiállítások 
 

A fotográfiai közéletbe bekapcsolódni szándékozók számára bizonyára hama-
rabb eredményez sikerélményt egy megyei fotókiállítás, mint egy erősebb me-
zőnnyel induló országos fotótárlat. Sajnos kevés megyének van saját fotópályá-
zata, de azért néhányról tudunk. És vannak olyan megyék is, ahol nem rendsze-
resen, de azért mégis rendeznek megyei fotókiállításokat.  

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fotókiállítás 
Rendezője: Jászkun Fotóklub és az Aba-Novák Kulturális Központ 
Rendezőjének címe: 5000 Szolnok, Hild tér 1. 
A kiállítás résztvevői: a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő alkotók életkortól 
és foglalkozástól függetlenül. 
A kiállítás helyszíne: Aba-Novák Kulturális Központ, Szolnok, Hild tér 1. 
Gyakorisága: évente 
További információk forrása: Hidvégi Péter aranydiplomás fotóművész, a Jász-
kun Fotóklub vezetője email: hidvegip@citromail.hu 
 
Csongrád Megye Kortárs Fotóművészete 
Rendezője: Csongrád Megyei Közművelődési, Pedagógiai és Sportintézmény 
ÁMK 
Rendezőjének címe: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. 
A kiállítás résztvevői: a Csongrád megyében élő – továbbá az innen elszárma-
zott – alkotók életkortól és foglalkozástól függetlenül. 
Gyakorisága: évente 
További információk forrása: Bene-Kovács Szilvia tel.: (62) 566-091; email: 
kovacsszilvia@csongradamk.hu; www.csongradamk.hu  
 
Somogy Megyei Fotókiállítás 
Rendezője: Compur Fotóklub 
Rendezőjének címe: Együd Árpád Művelődési Központ, 7400 Kaposvár, Cso-
konai u. 1. 
Helyszín: Kaposvár 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: a megyében élő alkotók pályázathatnak. 
További információk forrása: www.compur.hu, compur.fotoklub@gmail.com  
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Komárom-Esztergom Megyei Fotókiállítás 
Rendezője: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazga-
tósága 
Rendezőjének címe: 2890 Tata, Alkotmány u. 1. 
A kiállítás résztvevői: a Komárom-Esztergom megyében élők és alkotók élet-
kortól és foglalkozástól függetlenül. 
További információk forrása: Husz Kata email: huszkata@freemail.hu  
 

Alba-Regia (Fejér megyei) Fotókiállítás 
Rendezője: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és a MÁV Fotókör 
Rendezőjének címe: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, 8000 
Székesfehérvár, Kaszap I. u. 6.  
A kiállítás résztvevői: a Fejér megyében élők és alkotók életkortól és fog-
lalkozástól függetlenül 
Gyakorisága: kétévente 
További információk forrása: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, 
8000 Székesfehérvár, Kaszap I. u. 6.  
 
Regionális fotópályázatok és kiállítások 
 

Öt ilyen, az egész országot lefedő fotópályázatot rendeznek hazánkban. Ezek 
több megye alkotói számára kínálnak nyilvános bemutatkozási lehetőséget.  
 

Pannónia Fotószalon 
Rendezője: kétévente változik a dunántúli alkotócsoportok között 
Rendezőjének címe: kétévente változik a dunántúli alkotócsoportok között 
A kiállítás résztvevői: azok a Dunántúlon élő alkotók, akik tagjai valamely 
MAFOSZ tagszervezetnek. 
Helyszín: kétévente változik a dunántúli települések között 
Gyakorisága: kétévente, váltakozva a Pannónia Diaszalonnal 
Egyéb jellemzői: csak a MAFOSZ alkotócsoportjainak kollekciói adhatók be. 
További információk forrása: www.mafosz.hu  
 

Pannónia Diaszalon 
Rendezője: kétévente változik a dunántúli alkotócsoportok között 
Rendezőjének címe: kétévente változik a dunántúli alkotócsoportok között 
A kiállítás résztvevői: azok a Dunántúlon élő alkotók, akik tagjai valamely 
MAFOSZ tagszervezetnek. 
Helyszín: kétévente változik a dunántúli települések között 
Gyakorisága: kétévente, váltakozva a Pannónia Fotószalonnal 
Egyéb jellemzői: csak a MAFOSZ alkotócsoportjainak kollekciói adhatók be. 
További információk forrása: www.mafosz.hu  
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Észak-magyarországi Fotószemle 
Rendezője: évente változik Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye 
alkotócsoportjai között. 
Rendezőjének címe: évente változik három megye alkotócsoportjai között 
A kiállítás résztvevői: a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében 
élő alkotók 
Helyszín: évente változik három megye települései között, de általában Salgó-
tarján, Eger, Miskolc vagy Kazincbarcika. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: másodbemutatókat szerveznek az érintett megyékben. 
További információk forrása: www.mafosz.hu  
 
Alföldi Fotószalon 
Rendezője: Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör 
Rendezőjének címe: 6600 Szentes, Tóth J. u. 10–14. 
A kiállítás résztvevői: mindazon alkotók, akik lakóhelyük szerint nem érintettek 
a Pannónia Szalonon és az Észak-magyarországi Fotószemlén, vagyis a Dunától 
keletre élnek.  
Helyszín: 6600 Szentes, Tóth J. u. 10–14. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: 2–3 alkalommal és helyszínen másodbemutatókra kölcsönzik 
a kiállítást. 
További információk forrása: Szentesi Művelődési Központ tel.: (63) 316-976 
 
Királyi Régió Fotóbiennálé 
Rendezője: Bakony Fotóklub és Veszprémi Városi Művelődési Központ 
Rendezőjének címe: 8000 Veszprém, Dózsa Gy. u. 2. 
A kiállítás résztvevői: a Közép-dunántúli Régióban (Fejér, Komárom-Eszter-
gom és Veszprém megyében) élő és alkotó pályázók életkortól és foglalkozástól 
függetlenül.  
Helyszín: Veszprém, Dózsa Gy. u. 2. 
Gyakorisága: kétévente 
További információk forrása: Mátyus Károly fotóművész, a Bakony Fotóklub 
elnöke email címe: matyus.karoly@chello.hu 
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Országos fotópályázatok és kiállítások 
 

Ezek sorában az autonóm és autodidakta alkotók számára a legfontosabb a fotó-
körök, fotóklubok, alkotócsoportok országos fotópályázata, azaz a MAFOSZ 
Szalon. E mellett egy–két–három évente visszatérő pályázatok egész sora kínál 
nyilvános szereplésre alkalmat mindazoknak, akik felkészültnek érzik magukat 
a közszereplésre.  
 
MAFOSZ Szalon 
Rendezője: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 
Rendezőjének címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
A kiállítás résztvevői: a MAFOSZ tagszervezeteinek tagjai, közös kollekcióval, 
amely maximum 18 alkotást tartalmazhat. 
A kiállítás helyszíne: az első bemutató helyszíne évente változik, de megegye-
zik a Fotóművészeti Nyári Egyetem helyszínével; a második bemutató mindig 
Budapesten, az MMIKL Fotógalériájában látható (1011 Budapest, Corvin tér 8.) 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: a kiállítás anyaga évente a Fotó Hungarikum című albumban 
jelenik meg; a tárlat egy évig vándorol, térítésmentesen kölcsönözhető a köz-
művelődési intézmények által. 
További információk forrása: www.mafosz.hu vagy gyoril@mmikl.hu  
 
Nemzetiségeink élete képekben 
Rendezőjének neve: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
Rendezőjének címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
A kiállítás résztvevői: életkortól, foglalkozástól vagy lakóhelytől függetlenül 
mindazok, akik a Magyarországon élő 13 nemzetiség életét, kulturális örökségét 
örökítették meg. 
A kiállítások helyszíne: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: a kiállítás anyaga kétévente, a Nemzetiségeink élete képekben 
című fotóalbumban jelenik meg; a kiállítás alkotásaiból rendezett tárlat két évig 
vándorol; közművelődési intézmények számára térítésmentesen kölcsönözhető. 
További információk forrása: www.mmikl.hu  
vagy Lukács Mária lukacsm@mmikl.hu; Halász Katalin halaszk@mmikl.hu; 
tel.: (1) 225-6043 
 
Életünk 
Rendezője: Hevesi Sándor Művelődési Központ és a Kanizsa Fotóklub 
Rendezőjének címe: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5–9. 
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A kiállítás résztvevői: nyílt részvételi lehetőség, életkortól, foglalkozástól és 
lakóhelytől függetlenül. 
A kiállítás helyszíne: Nagykanizsa, Széchenyi tér 5–9. 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: Hazánk életének bemutatása fotóművészeti alkotásokon, 
tematikai és műfaji kötöttségek nélkül. 
További információk forrása: hsmk.nk@chello.hu 
 
Alföldi tájak, emberek 
Rendezője: Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 
Rendezőjének címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 135. 
Postacím: 5201 Törökszentmiklós, Pf.: 8. 
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőség. 
Helyszín: Törökszentmiklós 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: a felvétel készítésének földrajzi kötöttsége, csak az Alföldön 
készült, bármilyen témájú és műfajú felvétel beadható. 
További információk forrása: Törökszentmiklósi Városi Művelődési Központ 
tel./fax: (56) 390-013 
 
Országos Aktfotó Kiállítás 
Rendezője: Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör 
Rendezőjének címe: 6600 Szentes, Tóth J. u. 10–14. 
A kiállítás résztvevői: nyílt részvételi lehetőség. 
Helyszín: 6600 Szentes, Tóth J. u. 10–14. 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: tematikai kötöttség, a meztelen emberi test művészi ábrá-
zolása; másodbemutatókra kölcsönzik a kiállítást.  
További információk forrása: Szentesi Művelődési Központ tel.: (63) 316-976 
 
Csak tiszta forrásból... Országos Fotókiállítás 
Rendezője: Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely 
Rendezőjének címe: 5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.  
A kiállítás résztvevői: fekete-fehér alkotásokat készítő pályázók. 
Helyszín: Békéscsaba, Féja Géza tér 1. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: kizárólag analóg és digitális fekete-fehér képek adhatók be. 
További információk forrása: Lencsési Közösségi Ház tel./fax: (66) 456-177; 
lencsesikozhaz@mail.globonet.hu; Bazsó Imre email bazsoim@t-online.hu  
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Országos Vasutas Fotókiállítás 
Rendezője: Vasúttörténeti Alapítvány 
Rendezőjének címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28–30. 
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőséggel; a cím a közös témát jelöli meg és nem azoknak a foglalkozá-
sát, akik részt vehetnek rajta. 
Helyszín: Szeged 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: két évig vándorol a kiállítás anyaga, várótermekben és vasutas 
művelődési házakban mutatják be a képeket; csak a vasút múltjával és jelenével 
kapcsolatos képek adhatók be; a képek elkészítésének technikája és technológi-
ája nincs korlátozva. 
További információk forrása: vasuttortenet@freemail.hu  
 
Országos Vasutas Digitális Fotókiállítás 
Rendezője: VOKE Arany János Művelődési Ház 
Rendezőjének címe: 9021 Győr, Révai u. 5–10. 
Postacíme: 9021 Győr, Pf.: 153. 
A kiállítás résztvevői: vasutasok, vasúti dolgozók életkortól és lakóhelytől füg-
getlenül. 
Helyszín: Győr, Révai u. 5–10. 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: tematikai kötöttség, csak a vasútról szóló képek adhatók be; 
technikai kötöttség: csak digitális felvételekkel lehet pályázni; részvételi kötött-
ség: csak aktív vasutasok, vasúti dolgozók pályázhatnak. 
További információk forrása: Fülöp Péter, a VOKE Arany János Művelődési 
Ház vezetője tel.: (96) 312-446; fax: (96) 524-730; vasutasmh@t-online.hu és 
Vágusz Erna postmaster@vasutasmh.t-online.hu  
 
Rosti Pál Emlékkiállítás 
Rendezője: Munkásművelődési Központ Kht. és a Rosti Pál Fotóklub 
Rendezőjének címe: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11. 
A kiállítás résztvevői: a Magyarországon élő, 16. életévüket betöltött alkotók 
pályázhatnak. 
Helyszín: Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11. 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: nevezési díjas, kötetlen témakör. 
További információk: Rosti Pál Fotóklub, 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere 
János u. 11. 
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Tarka Fotókiállítás 
Rendezője: Vörösmarty Mihály Általános Művelődési Központ, valamint a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 
Rendezőjének címe: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.  
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőséggel. Helyszín: Bonyhád, Széchenyi tér 2.  
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: tematikus kötöttség: kizárólag szarvasmarhákról készült fotók 
küldhetők be. 
További információk forrása: Kirchné Máté Réka mare@kirkop.t-online.hu 
email címen 
 
Alkonyattól pirkadatig 
Rendezője: Prizma Kör 
Rendezőjének címe: 1105 Budapest, Nyitra u. 7. I/17. 
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőséggel. 
Helyszín: Budapest 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: alkonyatkor, éjszaka és pirkadatkor készült felvételek adhatók 
be. 
További információk forrása: Balázs Róbert Zsolt (R’bert Bob) (20) 911-7257; 
prizmakarika@vipmail.hu; www.prizma.extra.hu  
 
Házunk – Hazánk 
Rendezője: Dabas Város Önkormányzata, a Kossuth Művelődési Központ, a 
Galéria Alapítvány és a Dabasi Fotóklub Egyesület 
Rendezőjének címe: Kossuth Művelődési Központ, 2370 Dabas, Szent István u. 
58. 
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőséggel. 
Helyszín: Dabas 
Gyakorisága: kétévente 
Egyéb jellemzői: Magyarország és a Kárpát-medence természeti és épített érté-
keinek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok őrzésének művészi ábrá-
zolása. 
További információk forrása: tel.: (29) 360-237 
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TIT Év fotója – Év fotósa 
Rendezője: TIT Pannon Egyesülete és a Győri Fotóklub Egyesület 
Rendezőjének címe: TIT Pannon Egyesülete, 9023 Győr, Szent István u. 5.  
Helyszín: Győr 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: kötetlen témakörű felvételek adhatók be. 
További információk forrása: tel.: 36/96-525-060, fax:36/96-525-062; email: 
gyor@titpannon.t-online.hu 
 
Országos Néprajzi Fotókiállítás 
Rendezője: Zala Megyei Közművelődési Intézmény 
Rendezőjének címe: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőséggel. 
A kiállítás helyszíne: Nagykanizsa, Magyar Plakát Ház, Erzsébet tér 14–15.  
Egyéb jellemzői: A történelmi Magyarország területén készült fotók küldhetők 
be, amelyek a népi építészeti kulturális örökséget, a néprajzi szokásokat, népvi-
seleteket, a népművészeti alkotásokat, alkotó munkát, hagyományos kézműves 
mesterségeket mutatják be. 
További információk forrása: Gödörházi Norbert  
email címén: godorhazi.norbert@zmki.hu 
 
Békéscsabai Digiporáma Fesztivál 
Rendezője: Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza, a Már-
vány Fotóműhely és a Csaba TV 
Rendezőjének címe: Lencsési Közösségi Ház, 5600 Békéscsaba, 
Féja Géza tér 1. 
Helyszín: Békéscsaba 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: maximum 5 perc vetítési idejű, digitális művek adhatók be.  
További információk forrása: Flender János tlight@t-online.hu; Machlik Ger-
gely gergely@machlik.hu vagy Diószeginé Farkas Viktória, a közösségi ház 
munkatársa a 06 66/456-177 telefonszámon.  
 
Országos Miniatűr Fotókiállítás 
Rendezője: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és a MÁV Fotókör 
Rendezőjének címe: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, 8000 Székes-
fehérvár, Kaszap I. u. 6.  
A kiállítás jellemzője: csak kisméretű alkotások adhatók be. 
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További információk forrása: VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, 
8000 Székesfehérvár, Kaszap I. u. 6.  
 
Az Év Természetfotósa Kiállítás 
Rendezője: naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége 
A kiállítás résztvevői: nyílt fotópályázat és kiállítás, korlátozás nélküli részvé-
teli lehetőséggel. 
Helyszín: Budapest 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: csak digitális fényképek adhatók be 
További információk forrása: www.naturart.hu; www.etf.naturart.hu  
 
Nemzetközi fotópályázatok és kiállítások 
 

Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás 
Rendezője: Magyar Fotóművészek Világszövetsége 
Rendezőjének címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
A kiállítás résztvevői: A határon túli magyar fotósok számára nyílt részvételi 
lehetőség életkortól és foglalkozástól függetlenül, a Magyarországon élő alko-
tók közül csak a Magyar Fotóművészek Világszövetsége tagjai vehetnek részt. 
Helyszín: MMIKL Fotóművészeti Galéria, 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: a kiállítás anyaga évente a Kortárs magyar fotóművészet című 
fotóalbumban jelenik meg; a tárlat egy évig vándorol, térítésmentesen kölcsö-
nözhető. 
További információk forrása: www.mafosz.hu vagy gyoril@mmikl.hu  
 
Barátság Hídja Nemzetközi Fotókiállítás 
Rendezője: Somogyi Fotóklub 
Rendezőjének postacíme: 7401 Kaposvár, Pf.: 225. 
A kiállítás résztvevői: nyílt részvételi lehetőség. 
Helyszín: Kaposvár 
Gyakorisága: három évente 
Egyéb jellemzői: FIAP pontszerző fotópályázat, nevezési díjas.  
További információk forrása: dr. Hegedűs György email: hegedusgy@asz.hu 
 
Ágens Nemzetközi Fotóművészeti Kiállítás 
Rendezője: Ágens Fotóművészeti Galéria 
Rendezőjének címe: 1027 Budapest, Fő u. 73. 
A kiállítás résztvevői: nemzetközi részvétel, életkortól, lakóhelytől, foglalko-
zástól függetlenül. 
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Helyszín: Budapest 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: nevezési díjas, FIAP pontszerző. 
További információk forrása: Dr. Patrus Sándor (1) 355-0364;  
agens@externet.hu www.agens90.com 
 
Nemzetközi Fotókiállítás – Budapest 
Rendezője: Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola 
Rendezőjének címe: 1082 Budapest, Práter u. 31. 
Levelezési címe: 1444 Budapest, Pf.: 219. 
A kiállítás résztvevői: nemzetközi részvétel, életkortól, lakóhelytől, foglalko-
zástól függetlenül. 
Helyszín: Budapest 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: három életkori kategóriában értékelik a beküldött képanyagot. 
További információk forrása: info@kezmuves-prateru.sulinet.hu; 
www.kezmuves-prateru.sulinet.hu  
 
Nemzetközi Fotókiállítás – Kiskunfélegyháza 
Rendezője: Kiskun Múzeum és a Wesel Hugó Fotókör 
Rendezőjének címe: Kiskun Múzeum, 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos 
út 9. 
Helyszín: Kiskunfélegyháza 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: kötetlen témakörű felvételek adhatók be. 
További információk forrása: tel.:  
Kiss Czakó Imre – kissczakoimre@gmail.com +3670/541-0049; Albert Béla – 
albert.fotofani@gmail.com +3630/996-5874 
 
Nemzetközi fotópályázatokra küldendő ország-kollekciók összeállítására meg-
hirdetett, hazai fotópályázatok 
A Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség (FIAP) fotóbiennáléira minden tagor-
szágból – így Magyarországról is – csak meghatározott számú alkotás küldhető 
ki, általában szerzőnként egy, esetleg két alkotás. Ezek kiválasztására Magyar-
országon egy elő-pályázatot hirdet a FIAP nemzeti képviseletét ellátó szervezet. 
Rendezője: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 
Rendezőjének címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. 
A pályázat résztvevői: Magyarországon élő magyar állampolgárok, életkortól, 
foglalkozástól, lakóhelytől függetlenül.  
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A kiállítás helyszíne: az ország-kollekció összeállítására meghirdetett fotópá-
lyázatok anyagából magyarországi kiállítás nem készül. 
Gyakorisága: évente 
Egyéb jellemzői: az ország-kollekcióba beválogatott képek megtekinthetők a 
www.mafosz.hu weblapon; a bekerülés FIAP pontot jelent a szerzőknek, ame-
lyet beszámítanak a nemzetközi fotóművészeti diploma elnyeréséhez; a nemzet-
közi fotópályázaton való részvétel nevezési díját a MAFOSZ fizeti meg; minden 
alkotó katalógust kap, amennyiben ez megérkezik a nemzetközi tárlat rendező-
jétől.  
További információk forrása: www.mafosz.hu vagy gyoril@mmikl.hu  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Bedi Gyula (Dunatáj Fotókör, Uszód): Négyes fogat  
(bemutatva az MMIKL-ben megrendezett, Fotóművészeti Nyári Egyetem hallgatóinak 

fotókiállításán) 
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Pucz Károly (Kőbányai Pataky Fotóklub, Budapest): 
Hárman (bemutatva az MMIKL-ben rendezett  

Utazás a világ körül – 2010 című fotókiállításon) 


