
Kedves leendő Tagtársak!

A múltkori megbeszélésünk alapján volna néhány javaslatom.

1. Fontoljátok meg még egyszer, amit Gábor öcsém mondott (és amiben egyébként 

nekem semmi szerepem nincs: én erről vele nem beszéltem, mert arra a 

következtetésre jutottam, és a beszélgetésen is azt képviseltem, hogy hagyni kell a 

csudába a dolgot, hiszen már eldöntöttétek) szóval, gondoljátok meg még egyszer: 

nem lenne-e célszerű mégiscsak leválni a Szövetségről? 

Mert miről is van szó? 

– Évi maximum 3 millió Ft állami támogatásról – ezt vagy ennek egy részét egy 

(mondjuk) Magyar Fotóművészek Társasága nevű új szervezetnek is meg kell kapnia. 

Az NKA nem diszkriminálhat szövetségi és nem szövetségi tagok között! (Szörnyeteg 

Lajos [Győri Lajos, a Magyar Fotóművészek Világszövetsége életre hívója – Sz.S.] 

egész taktikája ezen a jogszbályban is rögzített tényen alapul.) Ennyi pénzt meg 

egyébként is össze kell tudni hozni más forrásokból, különben szart sem ér az egész 

nyüzsgésünk.

– Szó van továbbá a szervezet adminisztrációs ügyeinek intézéséről, költségeiről 

(infrastruktúra). Ilyen nemcsak a Szövetségben van, hanem:

2. A Műhelynek szerintem szervezetileg is kötődni kellene a Mai Manó Házhoz mint 

kiállítóhelyhez. Valamilyen együttműködési javaslattal kell előállni, majd szerződést 

kötni. 

Egyébként a Szövetségről való leválásnak is ez lehetne az útja: itt ugyanis van 

infrastruktúra. Persze, azt nem tudom, van-e az együttműködésre fogadókészség. 

Legfeljebb sejtem, hogy igen, van, lenne. De ha van, nem kellene idétlenkedni a „ki a 

szövetségi tag,és ki nem”, „ki a rendes tag, és ki a pártoló tag” kérdéseiben.

3. Ha marad a jelenlegi, szövetségi felállás: nem tartom szerencsés dolognak, hogy a 

fotóművészek között különbséget tegyünk rendes tag és pártoló tag között. 

Gondoljátok el fordítva a dolgot! Ugye, sértő lenne.

Szerintem az a jó, ha a meghívott fotóművészek a rendes tagok, és a pártoló tagok meg

nem fotóművészek, hanem társművészek (írók, festők, szobrászok, filmesek) és 

szakírók, elméleti emberek.



4. Kerekes Gábor bejelentésének (aki nem tudja, miről van szó, további 

felvilágosításért hozzá forduljon) annyi következménye szerintem mindenképpen kell 

legyen, hogy egyelőre, amíg az ügy nem tisztázódik megnyugtató módon, Gábor nem 

vállalhat tisztséget a Műhely vezetőségében. [a III/III-as múltja miatt – Sz.S.]

5. A meghívottak listáját a következő személyekkel javaslom kibővíteni:

kiállító fotóművészek:

Gulyás Miklós, Zátonyi Tibor, Kiss-Kuntler Árpád, Vancsó Zoltán, Pataky Zsolt, 

Bánkuti András, Illés Barna, Nagy Tamás, Turay Balázs, Pácser Attila, Vékás 

Magdolna, Gábor Enikő, Szabó Sarolta, Tóth Szilvia, Csoszó Gabriella, Herendi Péter,

Károlyi Zsigmond

szakírók, elméleti emberek, galeristák:

Miltényi Tibor, Várnagy Tibor, Bán András, Kincses Károly, Kolta Magdolna, Lugosi 

Lugo László, Szipőcs Krisztina, Pőcze Attila, Detvay Jenő, Szőke Annamária

Utóbbiak egy része valószínűleg el fogja hárítani a meghívást, de akkor is meg kell 

őket hívni! Nem ugyanaz, mintha meg sem hívnánk őket. (Megint csak: gondoljátok el

fordítva a dolgot!)

Kérlek benneteket, hogy inkább bővítsük, semmint szűkítsük ezt a kört! Nem kell 

„fölhígulástól” tartani. Viszont létkérdés, hogy az indulásnál senkit ne sértsünk meg ok

nélkül. (Nekem sem mindenki a szívem csücske, akit javasoltam.)

Mellékelem a szövegekre tett javaslataimat. A sárgával kiemelt részeket elhagyni, az 

aláhúzottakat beszúrni javaslom.

Üdv:

Saci

A „MŰHELY" Alkotócsoport Működési Rendje

1. Az Alkotócsoport működése

A „MŰHELY" Alkotócsoport (a továbbiakban: Alkotócsoport) a Magyar 

Fotóművészek Szövetségének (továbbiakban: Szövetség) szervezeti egysége.



Az Alkotócsoport javaslattal, észrevétellel fordulhat a Szövetség bármely szervéhez.

Az Alkotócsoport működéséhez szükséges adminisztratív feladatokat a Szövetség 

titkársága bonyolítja látja el.

Az Alkotócsoport időszaki rendszerességgel, általában havonta(? igen!) ülést tart. A

megbeszélésen a tagok döntenek az Alapító Iratban meghatározott célok eléréséhez 

szükséges feladatokról, teendőkről. A döntésekről jegyzőkönyv készül.

Az ülés határozatképes, ha azon a tagság legalább 80%-a(? 50%-a) jelen van.

Tag meghívásához vagy kizárásához, a Működési Rend változtatásához vagy

az Alkotócsoport minden tagját érintő kérdésekben a jelenlévő   tagok egyhangú  

kétharmadának   döntése egyetértése   szükséges. Egyéb esetekben a határozatképes 

tagság egyszerű többséggel dönt. A döntések jegyzőkönyvi rögzítésében, illetve 

bármely nyilvánosságra hozatalakor a kisebbségben maradt véleményt – az ezen 

véleményt képviselők által megbízott személlyel egyeztetett megfogalmazásban – az 

Alakotócsoport köteles megjeleníteni. 

2. Tagság

2.1 Rendes tag

Az Alkotócsoport rendes tagja lehet az az aktív fotóművészeti alkotó vagy aktív 

tudományos szintű fotóművészeti elméleti tevékenységet folytató szövetségi tag, akit   

nek munkásságával az Alkotócsoport minden Alapító tagjai (már meghívott tagok 

esetén azokat is beleértve?) szellemi közösséget érez, s egyöntetű határozattal 

meghívjanak az Alkotócsoport tagjai sorába. A tagsági viszony akkor keletkezik, ha a 

meghívott tag elfogadja a meghívást, és kinyilvánítja, hogy egyetért az Alkotócsoport 

Alapító Iratában meghatározott célokkal , s szellemi közösséget vállal az Alkotócsoport 

aktív tagjaival.

2.1.1. A rendes tag jogai

részt vehet az Alkotócsoport ülésein,

választhat és választható az Alkotócsoport tisztségeire,

részt vehet az Alkotócsoport által rendezett összejöveteleken, vitákon, ankétokon,

részt vehet az Alkotócsoport által kidolgozott közös projektekben, kiállításokon, 

publikációkban.

2.1.2. A rendes tag kötelességei

a tag köteles aktívan részt venni az Alkotócsoport munkájában,

támogatni az Alkotócsoportot feladatai megoldásában.

2.2 Vendég Pártoló tag



Az Alkotócsoport vendég pártoló tagja lehet az az aktív fotóművészeti más művészeti 

ágban alkotó vagy aktív tudományos szintű fotóművészeti elméleti tevékenységet 

folytató, nem fotószövetségi tag, akit nek munkásságával az Alkotócsoport tagjai 

meghívnak az Alkotócsoport pártoló tagságának sorába.  minden Alapító tagja (már 

meghívott tagok esetén azokat is beleértve?) szellemi közösséget érez, s egyöntetű 

határozattal meghívja tagjai sorába, s a meghívást a Szövetség Elnöksége is jóváhagyja.

A pártoló tagsági viszony akkor keletkezik, ha a meghívott társművészeti alkotó vagy 

elméleti munkásságot folytató személy szakíró elfogadja a meghívást, , és 

kinyilvánítja, hogy egyetért az Alkotócsoport Alapító Iratában meghatározott célokkal, 

s szellemi közösséget vállal az Alkotócsoport aktív tagjaival.

2.2.1. A pártoló tag jogai

megfigyelőként és javaslattevőként részt vehet az Alkotócsoport ülésein,

de nem vehet részt az Alkotócsoport szavazásain,

az Alkotócsoport tisztségeire nem választható 

részt vehet az Alkotócsoport által rendezett összejöveteleken, vitákon, ankétokon,

felkérés, illetve megbízás alapján részt vehet az Alkotócsoport által kidolgozott közös 

projektekben, kiállításokon szervezésében és rendezésében, publikációkban.
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5. Az Alkotócsoporti tagság megszűnik

elhalálozás,

kilépés,

kizárás következtében.

Kilépést az Alkotócsoporthoz intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni.

Ki lehet zárni a tagok sorából, akinek tevékenysége, nyilatkozatai sértik az Alkotócsoport

jó hírnevét vagy érdekeit,  vagyilletve tevékenysége olyan irányba fordul, mellyel az 

Alkotócsoport többi tagja egyöntetű írásbeli nyilatkozatba foglalva már nem vállal 

szellemi közösséget.

6. Az Alkotócsoport tisztségviselői

Az Alkotócsoportot a Szövetséggel való hivatalos kapcsolattartás során a tagok egyhangú

minősített többségű határozata alapján megválasztott két tag: az Alkotócsoport Vezetője, 

illetve az ő akadályoztatása esetén az Alkotócsoport Helyettes Vezetője képviseli.

Az Alkotócsoport Vezetőjét a tagok egyhangú határozata alapján Helyettes képviselheti.



Kizárólag az Alkotócsoport Vezetője, illetve Helyettes Vezetője bír aláírási joggal 

az Alkotócsoport jogi és pénzügyi természetű ügyeiben.

Az Alkotócsoport Vezetője, illetve Helyettes Vezetője köteles beszámolni a 

tagságnak a Szövetség vezetőivel vagy harmadik (jogi) személlyel folytatott 

megbeszéléseiről. Döntéseiben köteles az Alapító Okiratban lefektetett elvek, 

illetve az Alkotócsoport döntései alapján eljárni. Amennyiben ezek alapján nem 

lehet döntést hozni, köteles rendkívüli ülést összehívni.   


