
 

FFoottóóppáállyyáázzaatt  

AAzz  EELLTTEE  BBTTKK  ÚÚjj--  ééss  JJeelleennkkoorrii  MMaaggyyaarr  TTöörrttéénneettii  TTaannsszzéékk  

eeggyyffoorrdduullóóss,,  kkéétt  ttéémmáárraa  ééppüüllőő  ffoottóóppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett::  

  
 „EGYETEMÜNK OBJEKTÍVBAN”  

eeggyyeetteemmii  éélleettkkééppeekk,,  ccsseennddéélleetteekk,,  ppoorrttrrééffoottóókk,,  ééppüülleettkkééppeekk  

„RÉSZLETEK VARÁZSA”  
1199––2200..  sszzáázzaaddii  ttöörrttéénneellmmii  tteerreekk,,  ééppüülleetteekk,,  sszzoobbrrookk,,  ttáárrggyyaakk,,  uuttccaakkééppeekk  

  

AAzz  aallkkoottáássookk  bbeekküüllddééssii  hhaattáárriiddeejjee::  22001133..  ddeecceemmbbeerr  3311..  ((kkeedddd))  

BBeekküüllddééss  eelleekkttrroonniikkuuss  úúttoonn  aa  ffoottooppaallyyaazzaatt@@mmaaiillbbooxx..hhuu  ccíímmrree..  

PPáállyyáázzóókk  kköörree::  aazz  EELLTTEE  BBTTKK  hhaallllggaattóóii  ééss  ookkttaattóóii  

  

AA  bbeeéérrkkeezzőő  ppáállyyaammuunnkkáákkaatt  hháárroomm  ffőőbbőőll  áállllóóbbiizzoottttssáágg  bbíírráálljjaa  eell::  

GGooddaa  SSzziillvviiaa,,  aazz  MM11  ééss  aa  DDuunnaa  TTVV  sszzeerrkkeesszzttőő--rriippoorrtteerree,,  

KKoonncczz  KKiinnggaa,,  aazz  IIppaarrmműűvvéésszzeettii  MMúúzzeeuumm  mmuunnkkaattáárrssaa,,  

DDrr..  SSiippooss  BBaalláázzss  ttöörrttéénnéésszz,,  aa  mmééddiiaattöörrttéénneett  ééss  aa  ppoolliittiikkaaii  kkoommmmuunniikkáácciióó  kkuuttaattóójjaa  

  

AA  ppáállyyáázzaattii  aannyyaaggookkrraa  bbáárrkkii  sszzaavvaazzhhaatt  aa  ttaannsszzéékk  FFaacceebbooookk  oollddaalláánn::  

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//eellttee..bbttkk..uujjmmtttt  

  

  EEggyy  sszzaavvaazzóó  tteettsszzőőlleeggeess  sszzáámmúú  kkéépprree  sszzaavvaazzhhaatt..  AA  ppáállyyáázzaatt  vvééggéénn  

kköözzöönnssééggddííjjaass  fféénnyykkéépp  kkaatteeggóórriiáábbaann  iiss  eerreeddmméénnyytt  hhiirrddeettüünnkk..    

AAzz  eellssőő  hháárroomm  hheellyyeezzeetttt  ééss  aa  kköözzöönnssééggddííjjaass  ppáállyyáázzóó  ttáárrggyyii  nnyyeerreemméénnyybbeenn  

rréésszzeessüüll..  

AA  bbeeéérrkkeezzeetttt  ppáállyyaamműűvveekkbbőőll  aazz  EELLTTEE  BBTTKK  FFőőééppüülleettéébbeenn,,  aa  ppáállyyáázzaattoott  kkiiíírróó  

TTaannsszzéékk  22001144  ttaavvaasszzáánn  ffoottóókkiiáállllííttáásstt  nnyyiitt..  

 

  

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  ffeellttéétteelleeii,,  ffoorrmmaaii  kköövveetteellmméénnyyeeii::  

EEggyy  ppáállyyáázzóó  mmaaxx..  44  ddbb  ((kkaatteeggóórriiáánnkkéénntt  22––22))  jjppeegg  ffoorrmmááttuummúú,,  jjóó  ffeellbboonnttáássúú  

ppáállyyaamműűvveell  iinndduullhhaatt..  KKéérrjjüükk  aa  ppáállyyáázzóókkaatt,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  bbeekküüllddöötttt  ffoottóóhhoozz  

rröövviidd  lleeíírráásstt  mmeelllléékkeelljjeenneekk,,  aahhooll  rröövviiddeenn  vváázzoolljjáákk  aa  bbeekküüllddöötttt  ppáállyyaammuunnkkaa  

rréésszzlleetteeiitt,,  ééss  iinnddookkoolljjáákk  fféénnyykkééppvváállaasszzttáássuukkaatt..  AA  ppáállyyáázzaattnnaakk  ttaarrttaallmmaazznniiaa  kkeellll  aa  

jjeelleennttkkeezzőő  nneevvéétt,,  hhaallllggaattóókk  eesseettéénn  sszzaakkjjáátt,,  éévvffoollyyaammáátt,,  iilllleettvvee  aa  ffáájjllookk  nneevvéétt  

ttéémmáánnkkéénntt  bbeessoorroollvvaa..  EEggyy  iinndduullóó  ttööbbbb  kkaatteeggóórriiáábbaann  iiss  nneevveezzhheett..  

  

AA  ppáállyyáázzóó  ffeelleellőőssssééggeett  vváállllaall  aazzéérrtt,,  hhooggyy  ppáállyyáázzaattii  aannyyaaggaa  nneemm  sséérrttii  hhaarrmmaaddiikk  

sszzeemmééllyy  sszzeemmééllyyiissééggii  vvaaggyy  eeggyyéébb  jjooggaaiitt..  AA  ppáállyyaammuunnkkáákk  aallkkoottóóii  hhoozzzzáájjáárruullnnaakk  

aahhhhoozz,,  hhooggyy  aa  ppáállyyáázzaattoonn  iinndduulltt  mmuunnkkáákk  ffeellkkeerrüülljjeenneekk  aa  ttaannsszzéékk  hhoonnllaappjjáárraa,,  

FFaacceebbooookk  oollddaalláárraa,,  iilllleettvvee  aa  kkiiáállllííttááss  kkeerreettéénn  bbeellüüll  kkiiáállllíítthhaattjjuukk  aa  

ppáállyyaammuunnkkáákkaatt..  KKöövveettkkeezzéésskkéépppp  aa  ffoottóókk  bbeennyyúújjttáássáávvaall  aa  ppáállyyáázzóó  eeggyybbeenn  

hhoozzzzáájjáárruull  mműűvvéénneekk  ffeellhhaasszznnáálláássááhhoozz..  

  

TToovváábbbbáá  ffeellhhíívvjjuukk  aa  ppáállyyáázzóókk  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  mmaanniippuulláálltt  fféénnyykkééppppeell  nneemm  lleehheett  

nneevveezznnii..    

  

NNeemm  sszzáámmíítt  aa  ffoottóó  mmaanniippuulláálláássáánnaakk::  AA  kkéépp  mmeeggvváággáássaa,,  zzaavvaarróó  eelleemmeekk  

lleevváággáássaa,,  aa  kkéépp  oorriieennttáácciióójjáánnaakk  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa..  AA  tteelljjeess  kkééppeett  éérriinnttőő  

sszzíínnkkoorrrreekkcciióó..  AA  ffoottóó  fféénnyyeessssééggéénneekk,,  kkoonnttrraasszzttjjáánnaakk,,  éélleessssééggéénneekk  áállllííttáássaa..  AA  

sszzíínneess  ffeellvvéétteelleekk  ffeekkeettee  ffeehhéérrrréé,,  sszzééppiiáávváá  aallaakkííttáássaa..  AAnnaallóógg  ffeellvvéétteelleekknnééll  aa  

sszzkkeennnneellééssii//ddiiggiittaalliizzáálláássii  hhiibbáákk  ((kkaarrccoollááss,,  ppoorrsszzeemm))  kkiirreettuussáálláássaa..  

  

MMaanniippuulláálláássnnaakk  sszzáámmíítt::  KKééppeelleemmeekk  kkiirreettuussáálláássaa,,  hhoozzzzááaaddáássaa..  AA  kkééppeekk  eeggyyeess  

rréésszzlleetteeiinneekk  kküüllöönnáállllóó,,  mmaarrkkáánnss  sszzíínnkkoorrrreekkcciióójjaa..  DDiiggiittáálliiss  eeffffeekktteekk  vvaaggyy  sszzűűrrőőkk  

aallkkaallmmaazzáássaa  aazz  uuttóómmuunnkkaa  ssoorráánn..  MMoonnttáázzssookk  kkéésszzííttééssee..  
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