
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Magyar Talajtani Társaság és a Talajvédelmi Alapítvány nyilvános Fotó és Video pályázatot hirdet 

talajtani témában.  

Pályázhatnak személyek és alkotóközösségek is. 

Pályázni lehet digitális fényképekkel négy, videóval két kategóriában, az alábbiak szerint 

--Egyedi fotók 

  Didaktikus, vagyis oktatásban, szemléltetésben felhasználható fotók és videók a 

vonatkozó szöveges értelmezéssel együtt 

  Esztétikus, önmagukban látványuk miatt értékes talajtani jellegű fotók 

--Sorozatok 

  A magyarországi talajtípusokat legátfogóbban bemutató minőségi fotók és videók a 

típusok és a szelvényfelépítés ismertetésével együtt 

  A magyarországi földrajzi tájakat számszerűen legátfogóbban bemutató minőségi 

talajtani fotók a tájak azonosításával együtt  

A legjobb alkotások kiválasztása  a tagság elektronikus úton leadott szavazatai és a felkért zsűri 

véleménye (50:50%) alapján történik.   

A szakmai, illetve fotóművészeti zsűri tagjai: 

Dobos Endre, Potyó Imre és Makó András.  

Fontos, hogy a pályázók beküldött munkáikat pontosan azonosítsák, megjelölve a kategóriát, akár 

egy, akár több munkával kívánnak részt venni a versenyben. A benyújtott anyagok elvárt paraméterei  

Fotó:  

A képeket JPEG formátumban kell leadni. A szerzőnként beküldhető képek száma maximum 25 db, 

egy kategóriában ezen belül bármilyen számú kép (akár mind a 25 is) nevezhető! 

A beküldött képek mérete legalább 5 megapixel felbontású legyen (a kép mérete megapixelben 

kiszámítható, ha a pixelekben mért szélességét szorozzuk a kép magasságával, majd osztjuk 1 

millióval) Bármilyen képarányú fotóval lehet nevezni , de célszerű előnyben részesíteni a szokásos 

arányokat (pl: 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 1:1, 16:9, stb.) 

Videó: 

A szerzőnként beküldhető videók száma maximum 5 db, egy kategóriában ezen belül bármilyen 

számú videó (akár mind az 5 is) nevezhető! 

http://www.uni-miskolc.hu/~foldrajz/munkatarsak/dobos_endre.html
http://artlett.hu/szenzor/imre/
http://mta-taki.hu/hu/tagok/mako-andras


Javasoljuk az USA Nemzeti Talajfelvételezési Központja oktatási anyagát áttekinteni, ami a következő 

linken érhető el: http://members.iif.hu/tot3700/SoilSurveyPhotog.ppt áttanulmányozását  

Az alábbi feltételeknek megfelelő videókkal lehet nevezni: 

- a videó hossza 5 és 10 perc  közötti 

- a videó minimális felbontása HD / 720p (azaz 1280x720px) 

- a videó maximális felbontása Full HD / 1080p (azaz 1920x1080px) 

 

Minden pályázati anyaghoz fel kell tüntetni a felvételek helyszínét (koordinátákkal is), valamint a 

készítés időpontját. 

 

A pályaművek szerzői a nevezéssel hozzájárulnak fotóik, videóik oktatási és ismeretterjesztési jellegű 

szabad felhasználásához a szerző jogok fenntartása mellett, a szerző mindenkori megfelelő 

feltüntetésével. 

A pályaműveket interneten várjuk, célszerű valamilyen fájlküldő rendszerrel, pl. Mammutmail-lel, 

Toldacuccot-tal, Weetransfer-al (www.mammutmail.com, www.toldacuccot.hu, 

www.wetransfer.com) elküldeni. 

 

Mind a hat kategóriában 3-3 díjat osztunk ki a kiválasztott legjobb pályamű készítői között. Az első díj 

100 000 Ft, a második díj 60 000 Ft, a harmadik díj pedig 40 000 Ft. 

A díjakat a Társaság fennállásának 60. évfordulós ünnepi rendezvényén adjuk át, amikor kiállítást is 

rendezünk a benyújtott képekből/videókból.  

Beküldési e-mail cím: talajtanitarsasag@gmail.com 

A beküldés határideje: 2017. augusztus 31. 

 

 

2016. december 5. A Talaj Világnapja 

A Magyar Talajtani Társaság és Talajvédelmi Alapítvány vezetősége 
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