
FOTÓSVIADAL ONLINE FELÜLET – HASZNÁLATI SEGÉDLET 

Bármilyen rendszer kimaradás esetén küldd el a képet a fotosviadal@gmail.com e-mail címre. 

A levél tárgya a sorszámod és a téma sorszáma legyen. A levélhez ne felejtsd el csatolni a képet. 

1. Bejelentkezés és jelszó módosítás 

A felület a https://verseny.fotosviadal.hu/ 

címen érhető el. A bejelentkezéshez add meg a 

regisztrációkor használt e-mail címed és az e-

mailben kapott 8 karakter hosszú jelszavad.  

A bejelentkezés gomb megnyomása után a 

„Profil szerkesztése” menüpontnál tudod 

megváltoztatni az e-mail címed és a jelszavad. 

Mindkét adat megváltoztatásához szükség van 

a jelenlegi jelszavad megadására. 

A felület bal oldalán láthatod felhasználói 

fiókod adatait. Ha nem tudod megadni a 

rendszer által generált jelszavad, akkor az 

„Elfelejtetted a jelszavad?” linkre kattintva 

tudsz újat igényelni, amit a rendszer szintén ki 

fog küldeni e-mailben. 

Új jelszó igényléséhez meg kell adnod a 

sorszámod és regisztráláskor használt e-mail 

címed. A verseny során a sorszámod alapján 

leszel azonosítva, ezért ennek az adatnak 

fontos szerepe van. 

 

 

https://verseny.fotosviadal.hu/


 

2. Képek feltöltése, aktuális téma megtekintése 

Bejelentkezés után ez a felület fog fogadni. A fejlécben kapott helyet a kijelentkezés gomb, 

alatta található a menürendszer. A „Kép feltöltése” menüpont felülete látható a fenti ábrán. 

Kép feltöltése felület: A feltölteni kívánt kép tallózása után meg kell nyomnod a „Kép 

feltöltése” gombot, majd megvárni amíg a kép feltöltésre kerül. Maximum 50MB méretű és 

kizárólag JPG/JPEG formátumú képet tudsz feltölteni. Ha a kép feltöltése rendben megtörtént, 

akkor az „X. téma képe” felületen fog megjelenni. 

Aktuális témád felület: Ez egy státuszjelző felület, ami azt mutatja, hogy hol is tartasz a 

versenyben. Regisztráció után és az első téma kiosztása előtt „Az első téma még nem került 

kiosztásra.” szöveg lesz látható. Az első témát minden versenyző egyszerre fogja megkapni, 

ilyenkor megjelennek a téma adatai. 

Minden téma e-mailben is kiküldésre kerül. Ha az utolsó témát is leadtad, azaz megtörtént a 

kép feltöltése, akkor a „Sikeresen leadtad az utolsó témát. Köszönjük, hogy részt vettél a 

versenyen.” szöveg fog megjelenni. 

Az előző ábra azt mutatja be, hogy milyen formában kerülnek kiírásra a soron következő témák. 

Az alsó ábrán leadásra került az első téma és megjelent a kép az „1. téma képe” felületen.  

A következő kép a második témához kerül majd feltöltésre és így tovább egészen az utolsó 

témáig. Fontos: Versenyzők nem tudnak képet cserélni a felületen! A képek feltöltése 

gomb megnyomásakor mindig a soron következő témához fog rögzítésre kerülni a kép! 

Ha le szeretnéd cserélni az egyik leadott képet, akkor vedd fel a kapcsolatot az egyik 

szervezővel. 

  



 

3. Kép feltöltése „A nap fotója” témához 

Az alábbi felület a második „A nap fotója téma leadása” menüpont alatt található. Ezt a témát 

a verseny során bármikor le tudod adni. A képfeltöltések száma nincs korlátozva, ezért a 

feltöltött képet bármikor le tudod cserélni egy másik kép feltöltésével. 

 

4. Egyebek 

Általános információk menüpont: Az itt található felületen jelennek meg az általános 

tudnivalók, mint például szervezők elérhetősége. 


