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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. február 11.

Zajlik a pályázat zsűrizése
Lezárult a pályázat képfeltöltési szakasza, 191-en re-
gisztráltak, s végül 149 fotós 2929 képet töltött fel a 
10 kategóriában. Megkezdődhet a zsűri 
munkája.

Örvendetes, hogy a legtöbb felkért ma-
gyar fotós szervezet delegált tagot: Ma-
gyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének 
Fotóművészeti Tagozata, Magyar Termé-
szetfotósok Szövetsége, Magyar Fotómű-
vészek Világszövetsége.

A zsűrizés első körének lezárultával teljes 
részletességgel közzétesszük a pontozást.

A zsűri tagjai: Hamarits Zsolt, Balogh Rudolf-díjas 
fotográfus, a Magyar Fotóművészek Szövetsége el-
nökségi tagja; Potyó Imre, Az év természetfotósa 
2018 cím nyertese, a Magyar Természetfotósok Szö-

vetségének tagja; Vajda János, a MAOE 
Fotóművészeti Tagozatának elnökségi és 
a Magyar Fotóművészek Szövetsége tag-
ja; PhDr. Vĕra Matĕjů, a Cseh Fotográfiai 
Szövetség elnöke; Nagy Tivadar, a Magyar 
Fotóművészek Világszövetségének alelnö-
ke, a Szlovák Fotográfusok Szövetségének 
mestere (MZSF)

Néhány vállalkozás jelezte, hogy külön-
díjat ajánl fel. Várjuk továbbra is a hasonló 
felajánlásokat.
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MAFOSZ tagdíj – 2019
A MAFOSZ tagszervezetei 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!)

Köszönettel: 
Horváth Imre elnök

MAFOSZ közgyűlés előkészítése
Levélben kerestem meg a MAFOSZ alkotócsoport-
jait, hogy segítsék a 2019. év előkészítését: „gon-
dolják végig, és a közgyűlés előkészítése érdekében 
mielőbb jelezzék, milyen MAFOSZ-rendezvényt tud-
nak részben vagy egészben vállalni: FNYE, MAFOSZ 
Szalon, Magyar Fotográfia Napja, Utazás pályázat ki-
állítása stb.? Emellett milyen nagyobb fotópályázatot, 
fotóstábort, workshopokat tervez rendezni 2019-ben 
a klubjuk?” 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. Küldött-
választáshoz jegyzőkönyv és jelenléti ív. A szavazati 
jog gyakorlásának másik fontos feltétele, a tagdíj ren-
dezettsége. 

Jelölőlista a MAFOSZ tisztújító közgyűlésére,  
mely a MAFOSZ Jelölő Bizottságához 2019. február 2-ig írásban beérkezett jelölések összesítéséből készült

Tisztség Név Saját tagszervezet Jelölések 
száma

Elnök Horváth Imre Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 4
Ügyvezető elnök Fabó Katalin APS Stúdió, Szenior Fotográfusok Társasága 3
Regionális alelnökök
Közép-Magyarország Baán Katalin Albertirsai Fotókör 6
Észak-Alföld Csidér Bálint Jászkun Fotóklub 4
Észak-Magyarország Koós László Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör 4
Dél-Dunántúl Bedő Kornél Compur Fotóklub 3
Budapest Eisenmann József Óbuda Fotóklub, Szenior Fotográfusok Társasága 3
Nyugat-Dunántúl Hipságh Gyöngyi Soproni Fotóklub Egyesület 3
Dél-Alföld Katona Péter Márvány Fotóműhely 3
Felügyelő Bizottság
elnök Hidvégi Péter Szenior Fotográfusok Társasága 3
tag Király Erika APS Stúdió 3
tag ’Sigmondné Borz Judit Prohászka Fotóklub 3
Etikai Bizottság
elnök dr. Mann Judit Szenior Fotográfusok Társasága 3
tag Szalai Sándor APS Stúdió 3
tag Széplaki József Szenior Fotográfusok Társasága 3

Rónyai Rita sk.elnök
Jelölő Bizottság

http://mafosz.hu/2-uncategorised/294-tagdij-partoloi-tagdij-2019.html
http://mafosz.hu/images/Mafosz/kuldottvalasztas.doc
http://mafosz.hu/images/Mafosz/kuldottvalasztas.doc
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��Szakács Miklós - „Elhagyott házak, avagy a termé-
szet felülkerekedik az ember alkotásán” című fotókiál-
lítása megtekinthető 2019. március 1.–2019. március 
31. között a Szepes Gyula MK. fotógalériáján. (2030 
Érd, Alsó u.9.)

��Tisztelettel meghívjuk 
Önt és kedves családját, 
ismerőseit 2019. február 
25-én 17 órára a MÁV 
Fotókör tagjainak közös 
kiállítására. Kiállítók: Dé-
nes János, Kovács Edit, 
Marton Ágota, Neubauer 
Ágnes, Petrina Miklós-
né, Táczi Zoltán, Vagyon 
Attila, Vagyonné Hübler 
Nóra, Varga Csaba. A ki-
állítást megnyitja: Szabó 
Márta EFIAP fotóművész. 
A kiállítás megtekinthető: 
2019. február 25. – 2019. március 24. az intézmény 
nyitva tartási idejében. Helyszín: VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, Székesfehérvár, 
Mártírok útja 2. (bejárat Lövölde u. 46.)

��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 

FOTÓKIÁLLÍTÁSOK 

��Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerőseit az 
Albertfalvi Közösségi Ház (1116.Bp., Gyékényes utca 
45.) Kályha Galériájába 2019. március 12. kedd 18 
órára, Szalai Sándor (60+Fotókör) Színház az egész 
világ...c. fotókiállításának megnyitójára. Köszöntőt 
mond: dr. Áment Erzsébet, a 60+Fotókör vezetője. 
Megnyitja: Dr. Bergh Sándor, a Biatorbágyi Fotóklub 
Egyesület tagja. Közreműködik: Földházi Pál citerán. 
A tárlat április 5-ig látható, hétköznapokon 10 és 19 
óra között.

��A Várnegyed Galéria 
szeretettel vár minden 
érdeklődőt 2019. márci-
us 8-án 18 órára KÉRCZ 
TIBOR természetfotós 
„FEHÉR VADON” című 
kiállításának megnyitójá-
ra. A kiállítást megnyitja: 
Heltai Csaba, a National 
Geographic Magazin 
művészeti vezetője és 
Zsila Sándor fotómű-
vész. A kiállítás megte-
kinthető 2019. április 06-
ig, keddtől szombatig 11–18 óra között. A Várnegyed 
Galéria elérhetőségei: Budapest, I. Batthyány utca 
67. Tel.: 06-1-214-4450. A Várnegyed Galéria kiállítá-
sai ingyen látogathatók.
��
��A 60+Fotókör tagjai szeretettel várják az érdek-

lődőket 2019. március 5-én, 15 órakor megnyíló 
Templomok, tornyok, terek Újbudán c. csoportos 
fotókiállításukra. A kiállítást megnyitja: dr. Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere. Műsort ad: az Újbudai 
Ezüstkar, Békés Gyöngyi karnagy vezényletével. Cite-
rán játszik: Földházi Pál. Kísérőműsor: Szalai Sándor 
Albánia című utazási összeállítása. A kiállítás helye: 
Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Köz-
pont, Kérő utca 3. (4M Kelenföldi végállomásához 5 

percre.) A kiállítás 2019. 
április 12-ig látogatható.

��Burkus Alexandra (APS 
Stúdió, újbudai 60+ Fo-
tókör, Sasszem Fotókör) 
„Haigáim” című kiállítása 
2019. március 3-án (va-
sárnap) 16 órakor nyílik 
a Civil Házban. (Gödöllő, 
Szabadság út 23.) A kiál-
lítás 2019. április 10-ig te-
kinthető meg H, K és Cs: 
9-15, Sze: 12-18 valamint 
P: 9-14 óra között.
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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.

��2019. február 13. 18 óra: Jeges lencsék – Horváth 
Imre, Kaszás Gergő, Niksz Gyula és Rácz Péter – a 
Biatorbágyi Fotóklub tagjainak kiállítása. Négy fotós 
lenyűgöző kalandja Szibériában, a befagyott Bajkál 
tavon. Számos különleges helyszínt örökítettek meg, 
ezekből válogatták ki a kiállítás anyagát. Helyszín: 
JFMK, Biatorbágy, Baross Gábor u. 1/A.

��Az OTP Bank Galéria tisztelettel meghívja Önt és 
barátait Gyöngyösi János AFIAP fotóművész, MFVSZ 
tag, Biatorbágyi Fotóklub tgja és Gyöngyösi Zoltán 
festőművész „INTUÍCIÓK EGY TŐRŐL FAKADVA” 
című közös kiállításának megnyitójára, 2019. február 

11-én 18 órára. A kiállítást 
megnyitja Eifert János EFIAP, 
SFIAP, EPSA fotóművész 
és Gasztonyi Kálmán fes-
tőművész. Közreműködnek: 
Szalai Lotti gitárművész, 
Gyöngyösi Ádám gitár és 
Fábián Gábor billentyű. A 
kiállítás megtekinthető: az 
OTP Bank NyRT. épület au-
lájában, Bp. XIII. Babér u 9. 
Megközelíthető: 3-as metró 
Gyöngyösi utcai megálló. 
Látogatható 2019. március 
1-ig hétköznapokon 8–18 
óra között.

��A Koller Galéria szeretettel meghívja Önt, családját 
és barátait PAPP ELEK fotóművész kamaratárlatára. A 
kiállítás megtekinthető MINERVA termünkben: 2019. 
február 7-től március 3-ig. Tárlatunkkal párhuzamo-
san a művész alkotásai a Chilei Magyar Nagykövetség 

védnökségével, a Viña del Mar Kulturális Intézetben 
is láthatóak.

��MÚLTUNK ÉS JELENÜNK. Az Eötvös József Főis-
kola Kortárs Galériában 2019. február 4-én nyílt a 
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dagógiai, Kulturális Művészeti Díj” kitüntetésben ré-
szesült a Kisújszállási Kossuth Fotóklub.

Az elismerést a klub nevében Papi Lajos és Nyúzó 
József vette át.

(fotók: Nagy Sugár, Szepesi Jenő)

MAFOSZ
A MAFOSZ címe: 
2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 12. 
fotoselet2@gmail. com 
Tel.: 06 (30) 9652- 462
http://mafosz.hu
A MAFOSZ adószá- ma: 19573975-1-13
S z á m l a s z á m a : 11701004-20122009-00000000

SENIOR ART,   LIGETI LÁSZLÓ / PÁLMA ISTVÁN / 
TAMÁS JÓZSEF fotókiállítása. A kiállítást megnyitotta 
HOROSNYI SÁNDOR, a bajai Duna Fotóklub Egye-
sület elnöke. Helyszín: Eötvös József Főiskola Kortárs 
Galéria, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudomá-
nyi Kara 6500 Baja , Bajcsi-Zsilinszky út 14. A tárlat 
megtekinthető 2019 március 28-ig munkanapokon.

��A Magyar Kultúra Napja ünnepén 2019. január 22-
én Kisújszálláson a Vigadóban megnyílt a „Fényképe-
zés öröme” című fotókiállítás a kisújszállási Kossuth 
Fotóklub rendezésében. A pályázatra beküldött fotók 
közül 50 kép került falra.

A zsűri elnöke: Csidér Bálint (Szolnoki Fotóklub) 
szóban is méltatta a kiállított alkotásokat.

A fotókiállítás megnyitását követően a Vigadó 
Színháztermében eredményes kulturális tevékenység 
elismeréseképpen „Kisújszállás Város Arany János Pe-

Ki tud róla?
Eltulajdonított gépek: 

Nikon D3200 gyári szám 7207645
Nikon D7200 gyári szám: 4453948 - ezen volt egy   
Tamron SP AF 24-70mm f/2.8 Di VC USD objektív, 
a száma nem ismert.
Akkinek van információja róluk, kérem, jelezze!
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A magyar kultúra lovagja
„A Magyar Kultúra Nap-
ját már húsz éve gálamű-
sorral ünnepli a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány, 
amely küldetésének tart-
ja a kulturálisan hátrá-
nyos helyzetben lévő te-
lepülések és társadalmi 
csoportok életminőségé-
nek fejlesztését, a falvak 
kulturális örökségének 
ápolását és lehetőleg 
gazdagítását is. 1998 óta az ünnepség kiemelkedő 
eseménye a Kultúra Lovagja cím és kitüntetés átadá-
sa azok számára, akik kiemelkedő munkát végeztek 
az alapítvány céljainak szellemében. Sem a lovagi cím 
odaítélése, sem a gála programja nem ismer határokat 
– az Európai Unió eredeti célját, az együttműködést 
képviselve – ezért nemcsak külhoni magyarok, de más 
országok képviselői is mindig ott vannak a kitüntetettek 
között.“ – olvasható a Felvidék.ma hírportál január 20-i 
cikkében

A Stefánia Palotában, a Honvéd Kulturális Központ-
ban rendezett gála díszvendége ezúttal Gömörország 
volt, a magyar kultúra harminc új lovagja közül pedig 
öten a Felvidéket képviselték.

A kitüntetettek között a magyar kultúra határon túli 
ápolásáért lovaggá üttetett Benedek László, a Gömö-
ri Fotóklub alapító tagja, vezetője és mozgatórugója, 
Gömörország magyar kultúrájának emblematikus 
személyisége.  

Hatvan éves a Heves Megyei 
Fotóklub

Az Egri Civil Kerekasztal A Heves Megyei Fotóklub 
részére Jubileumi Emléklapot adományozott a meg-
alakulásuk 60. évfordulójára, valamint a  Kulturális 
Szekció 2018. évi önkéntese címet adományozta De-

meter Pál klubvezető részére. A MAFOSZ díszokle-
véllel köszöntötte a 60 éves Heves Megyei Fotóklub
alkotóközösségét, melyet Koós László, a MAFOSZ területi 
alelnöke adott át. 

A magyar fotóművészeti alkotócsoportok országos 
szövetsége a jeles ünnep alkalmából további sikere-
ket kíván a heves Megyei Fotóklub Egyesület minden 
tagjának, miközben tisztelettel emlékezik mindazok-
ra, akik az alkotócsoport tagjaiként az elmúlt hatvan 
esztendőben gazdagították a város, a régió és az or-
szág nemzeti fotókulturális örökségét!

Díszoklevél

A 60 ÉVES

HEVES MEGYEI FOTÓKLUB
ALKOTÓKÖZÖSSÉGE RÉSZÉRE,

ABBÓL AZ ALKALOMBÓL, HOGY A KLUB  
ALAPÍTÁSA HATVANADIK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI.

A 
MAGYAR FOTÓMŰVÉSZETI ALKOTÓCSOPORTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

A JELES ÜNNEP ALKALMÁBÓL TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁN 
A HEVES MEGYEI FOTÓKLUB EGYESÜLET MINDEN TAGJÁNAK, 

MIKÖZBEN TISZTELETTEL EMLÉKEZIK MINDAZOKRA, 
AKIK AZ ALKOTÓCSOPORT TAGJAIKÉNT 

AZ ELMÚLT HATVAN ESZTENDŐBEN GAZDAGÍTOTTÁK 
A VÁROS, A RÉGIÓ ÉS AZ ORSZÁG 

NEMZETI FOTÓKULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉT!

          Eger, 2019. január 18.         Horváth Imre
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A  DaDalia Galeria Fotóköre MAFOSZ védnökséggel meghirdeti 

a DaDalia Galeria negyedik természetfotó pályázatát. 
Részvétel: 

E nyilvános pályázaton bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok foglalkozástól, életkortól, bel- 

és külföldi lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai. 

A pályázaton részt venni legfeljebb 15 db. olyan fotóval lehet melyeket még nem díjazták 

 más fotópályázatokon és még nem szerepeltek a DaDalia Galeria  pályázati kiállításain.  

A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal 

rendelkezik. Felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is képes. Ebből eredő esetleges vitákban a kiírók 

és szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes következményeit a pályázó 

viseli. 

A pályázó a fotók beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a 

beküldött fotókat a szervezők, térítés nélkül felhasználhatják a szerző nevének feltüntetésével 

(katalógus, sajtó, TV,  plakát, meghívó). Továbbá a kiállításra zsűrizett fotók a DaDalia Galeria 

digitális archívumába kerülnek, ott a MAFOSZ előírásainak megfelelően, az esemény leírásával és 

az alkotók megnevezésével együtt, hosszabb ideig megtekinthetők lesznek és a díjazott fotók a Fotó-

Hungarikum c. MAFOSZ kiadványba beválogatásra kerülhetnek. 

A fotók ettől eltérő célokra való felhasználása csak az alkotóval kötendő külön szerződés alapján 

történhet. 

A feltöltött képeknek természetes élőhelyeken kell készülniük anélkül, hogy megzavarnák az 

élővilágot, vagy kárt tennének benne. Fogságban tartott állatokról készült felvételekkel nem lehet a 

pályázatra benevezni, illetve ilyen képeket a zsűri kizárhatja az értékelésből. 

Egyazon fotó csak egy kategóriában nevezhető. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem megfelelő fotók kizárásra kerülnek. 

A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem vitatható. 

A virtuális nevezési oldal kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit. 
 

Kategóriák: 

A.) kategória: Nyílt témájú  természetfotóval lehet nevezni. (kivéve makrófotók és Több expozíciós 

képek.)  [Max. 5 db. fotó] 

B.) kategória. Makróképek. –E kategóriába nevező alkotók fotóikon keresztül mutatják be a természet apró  

világát. [Max. 5 db. fotó] 

C.) kategória: Több expozíciós képek. –E kategóriába várjuk a multiexpozíciós fotókat, az összefűzött 

panoráma képeket, összedolgozott nagylátószögű felvételeket. [Max. 5 db. fotó] 

Nevezés és képfeltöltés 
A regisztrációt követően a  DaDalia Galeria pályázati oldalán ( http://dadaliagaleria.hu/race) a nevezési 

adatok kitöltése és elküldése után érhető el a feltöltési oldal.  

A régebben regisztrált pályázóink felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be a nevezési 

adatokhoz.  

A pályázati oldalakon használati és kitöltési segítség található a kérdőjel ikonoknál. 

 

Feltölthető kategóriánként 5 – 5 fotó. Tehát összességében 15 db. fotó nevezhető. 

Az oldalra az eredeti fotó kisméretű nézőképét kérjük feltölteni. A következő paraméterekkel:  

 A kép hosszabbik oldala maximum 2048 pixel lehet, de 1600 pixelnél kisebb ne legyen. 

 A panoráma képeket feltöltők vegyék figyelembe az arány kialakításánál, hogy a panoráma képek 

kiállítási mérete max, 420 mm lesz. 

 A fájlok mérete maximum 1,5 MB lehet,  formátum JPG és a színtér sRGB. 

 Feltöltésnél a fotó fájlneve bármi lehet, mert a rendszer átnevezi a fájlokat. 

 A fotók címének megadásakor a pályázó ne használjon csupa nagybetűt vagy értelmetlen számsort 

és ügyeljen a helyesírásra, mert a rendszer szoftvere ezt viszi át és jelenik meg a kiállítási 

képcímeknek és minden listában (zsűrizés, jegyzőkönyv, kiértesítés, katalógus). 

 A képeken végzett nagyobb digitális módosítások nem megengedettek és a fotó kizárását 

eredményezi a kép egyes részeinek módosítása, eltávolítása, beillesztése illetve retusálása. 

 Bizonyos javítások viszont elvégezhetők, így a korrekció állhat a teljes képre vonatkozóan: a vágás 

(crop), a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), 

színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából. 

http://dadaliagaleria.hu/race


Összhatásban azonban természetesnek kell maradniuk.  

Megengedett az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, a 

fényérzékelőre tapadt por nyomai, stb., valamint a monokróm kategóriába nevezett fotók teljes képre 

terjedő színtelenítése. 

 A feltöltési határidő lejárta előtt, a pályázó bármikor beléphet feltöltési oldalára, a regisztrált 

felhasználónevével és jelszavával és itt törölheti, cserélheti a képeit, a kép címét megváltoztathatja 

vagy figyelemmel kísérheti nevezésének adatait. 

A feltöltési határidő lejárta után pályázati oldalán semmi változtatást nem tud végrehajtani. 

 A pályázónak rendelkezni kell az eredeti fotó 4200px. hosszabbik oldalméretű változatával, mert 

zsűrizés után a szervezők a pályázaton díjazott, valamint a kiállításra válogatott fotókat ekkora 

felbontású változatban bekérik a pályázóktól.  

 

A zsűrizés folyamata valós időben online kapcsolattal zajlik. Első körben válogatással (kieső-továbbjutó) a 

zsűri a kiállításra elfogadott fotók listáját állítja össze. Ezután az elfogadásra került fotók közül kiválasztja a 

helyezetteket és a különdíjasokat.   

 

A zsűri tagjai: 

           Barkóczi Csaba    a NATURART képviseletében (Szeged) 

           Horváth Imre       EFIAP/s, A-MAFOSZ/s fotóművész (Biatorbágy) 

           Laki Zoltán          EFIAP fotóművész   (Budapest) 

 

Díjazás: 

A legeredményesebb alkotói díj: Oklevél kíséretében  MAFOSZ plakett.  A legtöbb elfogadást elért 

pályázónak. - a helyezések figyelmen kívül hagyása mellett - (Holtverseny esetén a zsűri megindokolt 

döntéssel választ díjazottat!) 

A. kategória   Oklevél kíséretében I.  II. és III. helyezés. Pályázati (arany- ezüst- és bronz-) érem.  

B. kategória   Oklevél kíséretében  I.  II. és III. helyezés. Pályázati  (arany- ezüst- és bronz-) érem. 

C. kategória   Oklevél kíséretében  I.  II. és III. helyezés. Pályázati  (arany- ezüst- és bronz-) érem. 

Különdíjak A Mártélyi Faluház különdíja. Oklevél és a pályázat emlékplakettje. 

A DaDalia Galeria különdíja.   Oklevél és a pályázat emlékplakettje. 

A pályázat nevezési  díja 
             Feltöltés egy kategóriába : 2000 Ft.   vagy 7 €. 

  Feltöltés két kategóriába: 3000 Ft.  vagy 10 €. 

  Feltöltés három kategóriába: 4000 Ft.  vagy 13 €. 

  A részvételi díjat átutalással lehet fizetni a 

  DaDalia Galeria Fotóköre 10402836-50526787-88561006   sz K&H. számlára. 

 Vagy Euró fizetés esetén az  info@dadaliagaleria.hu   PayPal számlára. 

Közleményben mindenképpen fel kell tüntetni a pályázó teljes nevét és azt, hogy:   

"IV. Természetfotó".  Ennek hiányában az azonosítás és a nevezés elfogadása nem garantálható! 

Információk, regisztrálás, nevezés, fotók feltöltése a DaDalia Galeria pályázati oldalán. 

(http://dadaliagaleria.hu/race) 

 

Pályázati naptár:  

Beküldési határidő : 2019. május 15. 

A DaDalia Galeria pályázati oldala 2019. május15.-én   24:00 óráig fogad képfeltöltést. 

Zsűrizés: 2019. május 18 - 24. A zsűri által díjazott és a kiállításra válogatott fotók jegyzéke a DaDalia 

Galeria pályázati oldalán megtekinthető május 30-tól. E képek alkotóitól ekkor kérik a szervezők a nagy 

felbontású fájlok feltöltését. 

Hivatalos eredményhirdetés, díjátadó, kiállítás-megnyitó : 2019. június 29. Helyszíne a Mártélyi 

Faluház. Mártély, Fő u. 49. A kiállításra zsűrizett fotók alkotói megkapják a kiállítás emléklapját és 

katalógusát. 

Információk a DaDalia Galeria [ http:/dadaliagaleria.hu ] oldalon. 

Érdeklődni a dadalia@vipmail.hu  vagy az  info@dadaliagaleria.hu mail címen 
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