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A Magyar  Fotóművészet i  A lkotócsopor tok  Or szágos  Szövetségének  e lek t ron ikus  h í r leve le
Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP/s, A-Mafosz/s 2019. január 28.

Már csak 3 nap van hátra  
a képfeltöltés lezárásáig

A 2018. szilveszterén indult pályázat nyilvános, arra 
minden magyar vagy magát magyarnak valló hivatá-
sos és amatőr fotós egyénileg nevezhet a MAFOSZ 
fotópályázati oldalán – tíz kategóriában.

Kategóriák
Színes – kötetlen; Monokróm – kötetlen; Portré és 

zsáner; Akt; Szociofotó; Sajtófotó; Sport; Természet;-
Táj- és városkép; Magyarság.
A pályázat zsűrizésére több magyar és szomszéd  
állam fotográfiai szervezeteit kértük, delegáljanak 

tagot. A független zsűri a pá-
lyázók által beküldött képeket 
anonim módon bírálja. A rende-
ző a zsűrizés eredményét teljes 
részletességgel nyilvánosságra 
hozza. A zsűrizés kétfordulós.

A pályázat fő díját, az Év 
Magyar Fotósa címet a legki-
emelkedőbb kollekciót beküldő 
egyéni pályázó nyeri el. Az Év 
Magyar Fotója díjat az egyes 
kategóriákban győztes fotók közül választja ki a zsűri. 
A pályázat nyertesei jelentős pénzdíjazásban része-
sülnek.
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Az egyes kategóriákban az első három helyezett 
alkotást díjazzuk. Különdíjakat a pályázat támogatói 
ajánlják fel, melyhez továbbra is várjuk a szponzoro-
kat. (A kiállítás megnyitásáig a pályázat támogatóinak 
köre folyamatosan bővül.)

A pályázat anyagából minőségi művészi nyomatok 
előállítása a cél, a kiállításhoz a pályázat rangjához 
méltó reprezentatív kiállítási lehetőséget keresünk. A 
kiállítás anyagából egy igényes katalógust, fotóművé-
szeti albumot jelentetünk meg.
MAFOSZ fotópályázati honlapján 

A zsűri tagjai:  
– Hamarits Zsolt, Balogh Rudolf-díjas fotográfus, a 
Magyar Fotóművészek Szövetsége elnökségi tagja;
– Potyó Imre, Az év természetfotósa 2018 cím nyerte-
se, a Magyar Természetfotósok Szövetségének tagja;
– Vajda János, a MAOE Fotóművészeti Tagozatának el-
nökségi és a Magyar Fotóművészek Szövetsége tagja;
– PhDr. Vĕra Matĕjů, a Cseh Fotográfiai Szövetség 
elnöke;
– Nagy Tivadar, a Magyar Fotóművészek Világszövet-
ségének alelnöke, a Szlovák Fotográfusok Szövetsé-
gének mestere (MZSF)

Pályázati naptár:
A képek feltöltésének vége:      2019. január 31. 24:00
Zsűrizés: 2019. február folyamán
Az eredmény kiértesítése: 2019. március 1-ig.
Kiállítás, díjátadás: 2019. május
A pályázat kiírása, további részletek a MAFOSZ hon-
lapján, pályázati oldalán és a Fotósélet hírlevélben. 
Kapcsolat: fotoselet2@gmail.com

Tagdíj, pártolói tagdíj – 2019
A MAFOSZ tagszervezetei, pártolótagjai részére 
Tisztelt Tagszervezetek, Pártolótagok!

Az év első felében a befizetett tagdíjakból gazdál-
kodik a szövetség. Ezért kérjük, a 2019. évi tagdíjat 
átutalással küldjék el, jelezve a befizető nevét. (Tagdíj 
– 10 000 Ft/tagszervezet/év. Az ifjúsági tagszerveze-
tek esetében 1000 Ft a tagdíj-mérték.)

Felhívom a figyelmet, hogy Közgyűlésen való rész-
vétel előfeltétele a Mafosz-tagság, melynek egyik kri-
tériuma az éves tagdíj rendezése. A kedvezmények 
igénybevételére és a Mafosz Szalonon való részvé-
telre is csak a 2019. évi tagdíj befizetése esetében 
van mód. Valamint a Fotóművészeti Nyári Egyetem 
közös költségének kedvezménye is csak így érvénye-
síthető. Átutalási számlaszám: 11701004-20122009-
00000000 Kedvezményezett (elég rövidítve is): 
MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 
Országos Szövetsége). Megjegyzésrovatba: 2019. 
évi tagdíj és a befizető szervezet neve. (Akik el kíván-
ják számolni, kérjük, előre jelezzék számlaigényüket!)

MAFOSZ tagszervezet tagjának pártolói díja válto-
zatlanul min. 1000 Ft/év, külsősöknek minimum 5000 
Ft/év. (Részletek.) Kérjük a pártoló-tagok évente újít-
sák meg adatlapjukat: Pártoló tagok adatlapja Átuta-
lási számlaszám: 11701004-20122009-00000000 
Kedvezményezett (elég rövidítve is): MAFOSZ (Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szö-
vetsége). Megjegyzésrovatba: 2019. évi pártolótagdíj 
és a befizető személy neve. 

Köszönettel: 
Horváth Imre elnök

Egy százalék az adóból
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának egy 
százalékos felhasználásáról, támogassa a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetségének tevékenységét felajánlásával. 

A Mafosz adószáma: 19573975-1-13.

Ha a tagszervezetekben tevékenykedő közel 
2000 fotósnak csak a fele rendelkezne az adója 
1%-áról a MAFOSZ számára, meg lenne oldva a 
szervezet éves gazdálkodása. Kérem ezért a tag-
szervezetek vezetőit, küldötteit, hirdessék ezt a 
lehetőséget saját szervezetük tagjai között! Ez 
nem egy újabb dézsma, nem kell plusz még egy 
százalékot fizetni, hanem az amúgy is fizetendő 
adó egy százalékáról rendelkezhetünk, hogy az 
a központi „kalapba” kerüljön, vagy valamelyik 
szervezethez.

Horváth Imre

Az Év Magyar Fotója pályázat  
a Petőfi TV-ben

Az M2 Petőfi Tv-ben január 21-én este az Év Magyar 
Fotója – Év Magyar Fotósa pályázatról készítettek 
interjút, valamint Rácz Pétert, a 2018. MAFOSZ Év 
Fotográfusát mutatták be. (Én vagyok itt című műsor, 
57. perctől)

http://www.mafosz-contest.hu/
http://mafosz.hu
http://mafosz.hu
http://www.mafosz-contest.hu/
http://mafosz.hu/fotoselet/2018.html
mailto:fotoselet2@gmail.com
http://mafosz.hu/2-uncategorised/294-tagdij-partoloi-tagdij-2019.html
http://mafosz.hu/alkotocsoportok/partolo-tagok.html
http://mafosz.hu/images/Mafosz/Nyilatkozat_partolo_tagsagrol.doc
http://mafosz.hu/2-uncategorised/97-egy-szazalek-az-adobol.html
https://www.mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2019-01-21-i-adas/
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MAFOSZ tisztújítás – 
jelöltállítás

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége 2019. év elején tisztújító közgyűlést tart.

A MAFOSZ Választási Szabályzatával összhangban 
a Jelölő Bizottság feladata a jelölések összegyűjtése. 
A jelölt-állítás fontos szempontja, hogy csak akkor vá-
lik valaki jelöltté, ha legalább 3 tagszervezet támogat-
ja ebben. A jelölttől a jelölő tagszervezet szerzi be az 
írásos nyilatkozatot (melyet a www.mafosz.hu web-
lapról, a MAFOSZ/Szabályzatok menüpontból lehet 
letölteni), mely a tisztség elvállalásáról szól.

Ha valakit több tisztségre jelöltek, akkor mindegyik-
ről külön kell nyilatkoznia. Ha valakit egy tisztségre 
több tagszervezet is jelölt, akkor elegendő egyszer 
nyilatkoznia, és annak a tagszervezetnek juttatnia el a 
nyilatkozatát, aki őt először megkereste. A kitöltendő 
nyilatkozatok (melyek sokszorosíthatók) letölthetők a 
MAFOSZ honlapjáról.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatokat szkennelve 
e-mailen ( ronyairita@yahoo.com), vagy postai úton 
(7043 Bikács, Kossuth u. 8.) 2019. február 2-ig kell el-
juttatni a Jelölő Bizottság elnökének, Rónyai Ritának.

Jelölő Bizottság

FOTÓKIÁLLÍTÁSOK

��A Csepeli Stemmer Ferenc Fotóklub Évadnyitó kiál-
lítása 2019. február 14-én 18 órakor nyílik a Csepeli 
Munkásotthon Galéria 21 c. kiállítótermében (1215 
Bp., Árpád u. 1.). A kiállítást megnyitja Fábián Zoltán 
a Mahart Container Center Kft. ügyvezető igazgatója. 
Kiállítók: Bárány Tibor, Berta Béla, Czúni Imre, Gábo-
ri Attila, Hodossy Ilona, Mikó István, Mizik Zsuzsa, 
Oberländer Sándor, R. Kóródi Zsuzsa, Schenk Helga, 
Szabados Tamás, Tóth László Zoltán, Varga Csaba, 
Végh Péter. A kiállítás megtekinthető március 14-ig 
hétköznapokon.

��A Győri Fotóklub Egyesület megalakulásának 60. 
évfordulóját ünneplő jubileumi évét 60 képes fotóki-
állítás megnyitásával zárja, a győri ÁRKÁD Bevásárló 
központban (Budai-út 1.). Az ünnepélyes megnyitó 
2019. február 8-án, pénteken 18 órakor kezdődik. 
Megnyitót mond Rózsavölgyi László, Győr város Kul-
turális Bizottság elnöke és Liziczai Miklós a fotóklub 
elnöke. Zenét a filharmonikus rézfúvósok szolgáltat-
nak. A klubtagok nagy méretűre felnagyított alkotá-
sait az Árkád közepén - pihenőpadokon ülve is - pa-
ravánokon két hétig láthatja a nagyszámú közönség. 
További infó:    fotoklub@fotoklubgyor.hu (Dániel Ist-
ván tiszteletbeli klubelnök.).

��Szeretettel meghívjuk Önt és családját a DaDalia 
Galeria Fotóköre tagjainak alkotásait bemutató OB-

MAFOSZ közgyűlés 
előkészítése, 2019. évi feladatok

Levélben kerestem meg a MAFOSZ alkotócsoportja-
inak elnökeit, kapcsolattartóit, hogy segítsék a 2019. 
év előkészítését:  

„Kérem, hogy gondoljátok végig, és a közgyűlés 
előkészítése érdekében mielőbb jelezzétek, milyen 
MAFOSZ-rendezvényt tudtok részben vagy egészben 
vállalni: FNYE, MAFOSZ Szalon, Magyar Fotográfia 
Napja, Utazás pályázat kiállítása stb:? Emellett milyen 
nagyobb fotópályázatot, fotóstábort, workshopokat 
tervez rendezni 2019-ben a klubotok?”

Eddig igen szerény visszajelzés érkezett.
Várom továbbra is a jelentkezéseket!

Horváth Imre
MAFOSZ elnök

Küldöttválasztás 

Még nem késő küldöttet választani. A küldöttek 
megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet a szavazati 
jog gyakorlása érdekében át kell adni az ügyvezető 
elnöknek a közgyűlés előtt. Ez alól csak azok a kül-
döttek kivételek, akiknek még nem járt le a tagszer-
vezetük által korábban leadott mandátumuk (kérem 
időben ellenőrizzék). Küldöttválasztáshoz jegyző-
könyv és jelenléti ív . A szavazati jog gyakorlásának 
másik fontos feltétele, a tagdíj rendezettsége. 

http://mafosz.hu/images/Mafosz/Nyilatkozat_tisztsegvallalasrol.doc
mailto:ronyairita@yahoo.com
mailto:fotoklub@fotoklubgyor.hu
mailto:fotoklub@fotoklubgyor.hu
http://mafosz.hu/images/Mafosz/kuldottvalasztas.doc
http://mafosz.hu/images/Mafosz/kuldottvalasztas.doc


4

MAFOSZ
A MAFOSZ címe: 
2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 12. 
fotoselet2@gmail.com 
Tel.: 06 (30) 9652-462
http://mafosz.hu
A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13
Számlaszáma: 11701004-20122009-00000000

JEKTÍVVEL SZUBJEKTÍVEN című kötetlen témájú 
fotókiállítás megnyitójára, a Pécsi Kulturális Központ 
Apáczai Művelődési Házba, 2019 február 7-én 17 
órára. A kiállításon Czakó Imre; Dovicsin András; 
Fuchs Izabella; ifj. Dovicsin András; Kolbe Gábor; 
Michel János; Pap Ábris; Pap Gábor; Peringer Katalin 
fotói kerülnek közönség elé. A kiállítás és megnyitójá-
nak házigazdája Józsa Aranka. Köszöntőt mond Há-
mori Gábor, a Mecseki fotóklub vezetője. A kiállítókat 
bemutatja Dovicsin András, a DaDalia Galeria Fotó-
köre vezetője. A hangulat fokozásáról Várkonyi Judit 
és Kiss Réka gondoskodnak verssel és zenével.

��A Szentesi Fotókör szeretettel meghívja Önt és csa-
ládját, barátait Dobóczky Zsolt szegedi fotóművész 
„LÉGBŐL KAPOTT FOTOGRÁFIÁK” című fotókiállí-
tás megnyitójára Szentesen, a Galéria Kávéház és ét-
terembe (Petőfi Sándor utca 7.) A kiállítást megnyitja: 
Kis Péter fotográfus. 2019. február 4-én, hétfőn 18 
órakor. A tárlat megtekinthető április 1-ig a kávéház 
nyitvatartási idejében.

Dobóczky Zsolt matematika-fizika szakos tanár, 
villamosmérnök, fotóművész a Szegedi Szakképzési 
Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziumának tanára, 
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 
(MAOE) Fotóművészeti Tagozatának tagja, Hídépítők 
Egyesületének tiszteletbeli tagja.

Korában az építkezések fényképezése során felfe-
deztem egy új perspektívát. Sajnos ehhez olyan kü-
lönleges eszközök kellettek, mint a daru, emelő, vagy 
végső soron egy helikopter. Időközben a technikai 

fejlődés új eszközt kínált fel a vállalkozó kedvű fotó-
soknak, a drónt. Ezzel keresem azt a látványt, melyet 
fényképezőgéppel a földfelszínen még nem, a repülő-
ről már nem lehet megörökíteni. Természetesen szá-
momra ez esetben is az ősz és a tél a két legizgalma-
sabb évszak, de a különleges perspektíva szolgál egy 
két meglepetéssel is.

A kiállítás megnyitó után az Ifjúsági Házban továb-
bi beszélgetés lesz az alkotóval, ahol a drónos fotózás 
rejtelmeiről, nehézségeiről, szépségéről hallunk majd 
hasznos információkat. Közben még több érdekes 
légi fotót is megnézhetünk vetített formában

��2019. február 4-én 17 órakor a DD Galériában 
(Bp. VIII. II. János Pál pápa tér 4.) Széplaki József (Sze-
nior Fotográfusok Társasága) Portugáliai impressziók 
című kiállítása nyílik meg. A kiállítást, amely 2019. 
február 27-ig tekinthető meg munkanapokon 16-18 
óráig, Fabó László nyit-
ja meg.

��A Kecskeméti Fo-
tókört Kormányos 
Sándor – Illesztgető 
című verse inspirált 
fotókiállítására. „Egy 
törött világ darabjait / 
Illesztgeti a csendem. 
/ A bohóc, aki én va-
gyok / Ma sírva fakadt 
bennem.” Megnyitó: 
2019. január 23-án 
volt a Kiss Fotó Galéri-
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Ötszáz kiállítás
A József Attila Művelődési és Konferencia Központ, 
valamint a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület a SAL-
GÓTARJÁNI FOTÓGALÉRIA jubileumi fotókiállításá-
nak megnyitására várta az érdeklődőket 2019. január 
24-ére. 

Köszöntőt mondott: Fekete Zsolt, Salgótarján Me-
gyei Jogú Város polgármestere. A kiállítást megnyitot-
ta: Horváth Imre EFIAP/s, A-MAFOSZ/s. A Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsé-
gének elnöke díszoklevelet adott át az 500. fotókiállí-
tás emlékére. A falakon 1970 óta eltelt 49 év több tíz-
ezer fotójából közel kétszáz volt látható, a kiállításról 
egy katalógus is készült.

Kísérő rendezvény volt az Üvegcsarnokban a 
Félezer kiállítás a Salgótarjáni Fotógalériában cím-
mel. A fotóklub 54 évéről, a galéria létrehozásáról 
és működéséről tartottak beszélgetést, moderátora 
volt dr. Csongrádi Béla közíró, beszélgetőtársai Ba-
kos Béla Márk, dr. Fancsik János és Homoga József. 
Emellett Válogatás fotóimból címmel Homoga Jó-
zsef AFIAP, MFSZ, E-MAFOSZ/g kiállítása is látható 
volt.

Aki lemaradt róla, a tárlat beharangozóját, illetve a 
megnyitóról készült videót megtekintheti.

ában (6000 Kecskemét, Kápolna u. 22.) A tárlat meg-
tekinthető hétköznap 9-18 óráig

�� A Kőbányai Fotóklub és a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kőbányai Kulturális Központ hívta kiállítás-
megnyitóra az érdeklődőket 2019. január 22-ére 
PANORÁMA – 2018 című fotókiállítására. A kiál-
lítást megnyitotta: Morassi László. Kiállítók: Aczél 
Péter /AFIAP, Bakki Zsolt, Baranovszky Ádám, 
Deli András, Dudás Emil /AFIAP, Esztergály Keve, 
Farkas László /AFIAP, E-MAFOSZ, Gazsó Gábor, 
Heim Gyula,Horváth Zoltán, Kele János, Kiss 
Gergő, Koppány György, Kovalik Marika, Major 
Gábor Sándor, Nagy Sugár, Ordódi Erzsébet, Pá-
dár Piroska, Pollák László, Slyuch András, Stefko-
vics János, Szabó János /AFIAP, Szabó József /
EFIAP/B, A-MAFOSZ/B, Szécsényi Zsuzsa /AFIAP, 
E-MAFOSZ, Szepesi Julianna /AFIAP, E-MAFOSZ, 
Sziszik Dániel, dr. Tóta Krisztián /AFIAP, Tóth Imre, 
Wégner László. A kiállítás látogatható 2019. január 
22-től február 29-éig, keddtől péntekig 14-19 óra 
között, szombaton 9-14 óráig. Kőrösi Csoma Sán-
dor Kőbányai Kulturális Központ (1105 Budapest, 
Szent László tér 7-14.)

��Az   Ifjúsági és Szabadidő Ház (Miskolc, Győri 
kapu 27/A) hívta az érdeklődőket Kégl Imre fotográ-
fus természetfotó kiállítására. A kiállítást Koós Lász-
ló, EFIAP fotóművész, a MAFOSZ területi alelnöke 
nyitotta meg 2019. január 17-én. A kiállítás megte-
kinthető 2019. február 13-ig, az intézmény nyitvatar-
tási idejében.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhwqNB3Lj6_4
https://mail.google.com/mail/u/0/%3Fpli%3D1%23inbox/FMfcgxwBVMnCMZKBbBlGTpCbdtGzzkML%3Fprojector%3D1
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