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Pályázati feltételek 

 

1. A pályázat kiírója: Miskolci Egyetem (székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros) 

 

2. Pályázók köre: 

 

Pályázatot természetes személyek nyújthatnak be. A pályázók a pályamű beadásával 

kijelentik, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadják és a 

pályamunkákhoz kacsolódó felhasználási és engedélyezési jogaival kizárólagosan 

rendelkeznek. 

 

3. A Pályázók az általános és a pályázati feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy: 

• a pályázatot kiíró Miskolci Egyetem vagy az általa arra feljogosított személy a 

Pályázó által megadott és a jelentkezési lapon nyilvánosként feltüntetett adatokat az 

interneten nyilvánosságra hozza;  

• a Pályázó személyes adatait - a pályázat elbírálása, a nyeremény átadása és a 

felhasználási szerződés megkötése céljából – a Miskolci Egyetem kezelje; 

• a pályázati fordulóban beküldött pályaműveket vagy azok részleteit a Miskolci 

Egyetem az interneten, tetszőlegesen egy- vagy több weboldalon, közösségi média 

felületen és más, online médiumban a nyilvánossághoz közvetítse; 

• a pályázat eredményhirdetését követő 24 hónapban a CineFest Egyesület a díjnyertes 

munkákat vagy azok részleteit az interneten kívül valamennyi ismert felhasználási 

módon felhasználhatja területi, mennyiségi (példányszámbeli) korlátozás nélkül. 

• a pályázat eredményhirdetését követő 12 hónap elteltével a Pályázó vállalja, hogy a 

Miskolci Egyetem részére további 5 évre előfelhasználási jogot enged (a Polgári 

Törvénykönyv elővásárlási jogra vonatkozó szabályai alapján) a pályamunka 

bármilyen további felhasználására úgy, hogy mindez nem érinti a Pályázó ún. 

merchandising jogait (pl. figurák felhasználása használati tárgyakon), illetve azon 

jogosultságát, hogy az elkészült mű alapjául szolgáló figurákat a díjnyertes 

pályamunkától különböző műben, vagy annak folytatásaként felhasználja, illetve, 

hogy erre harmadik személynek engedélyt adjon; 

A pályázó tudomásul veszi, hogy  

• a pályázatot kiíró a nem megfelelően benyújtott, nem határidőben benyújtott vagy 

egyéb hiányossággal rendelkező pályamunkákért felelősséget nem vállal, ilyen jellegű 

igényérvényesítési joga (peres eljárásban) Pályázónak nincsen; 

• a pályázat kiírója az eredményhirdetés, illetve pályázati díj átadása során kép-, hang- 

és filmfelvételt készíthet (együttesen: felvétel), továbbá a felvételt publikálhatja 

tömegtájékoztatási médiában 

 

4. Pályázat leadása: 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember. 5.  

A pályázók kisfilmjeiket a cinefest.hu/nevezés weboldalon történő regisztráció után tölthetik 

fel. Pályázni mp4-es formátumú videókkal lehet. 

Technikai specifikációk: mp4 videó H.264 codec, minimum 10, maximum 25mbps bitráta, 

16:9 képarány, 1920x1080 felbontás, progresszív 24, 25, 30fps kockaszám, sztereo 

(2csatornás) pcm vagy ac3 hang 48kHz 16bit, hangszint maximum -3dB. 
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A pályázatok határidőn belüli beérkezését a pályázati oldalon keresztül, a szerverre feltöltött 

videó dátuma bizonyítja. 

 

5. Egyéb kikötések: 

A pályázat nyelve magyar. Az adatlap kitöltése nélkül, hiányosan, vagy határidő után 

benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a zsűri érdemi vizsgálat 

nélkül elutasíthatja.  

 

6. A pályázat elbírálása 

• A pályázat egy fordulóból áll. 

• Pályázó regisztrálása, majd a pályázat formai feltételeinek megfelelő és a pályázatban 

megjelölt leadási határidőre beküldött film(ek) feltöltését követően a kiíró 

megvizsgálja, hogy a pályázatok a részvételi feltételeknek megfelelnek-e. A forduló 

lezártát követően a pályázathoz csatlakozni nem lehet.  

• A pályamunkák értékelésére vonatkozó szempontokat a zsűri állapítja meg, melyeket a 

bírálás során írásban rögzít.  

• A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, aki maga az 

ajánlatot benyújtó pályázó vagy annak  

- közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],  

- munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,  

- más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja. 

• A fenti összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat 

elbírálásában részt vevőtől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan 

megítélése (elfogultság). A pályázat elbírálásában részt vevő köteles haladéktalanul 

bejelenteni, ha vele szemben bármely összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

 

7. Pályázati díjak 

 

Díjak:   

fődíj: 500 000 Ft 

második díj: 200 000 Ft 

harmadik díj: 100 000 Ft 

 

 

 

 

8. A pályázat eredményének kihirdetése 

 

A Miskolci Egyetem, mint kiíró a pályázat elbírálásának eredményét a díjátadó alkalmával 

közzéteszi, illetve a nyerteseket az általuk megadott címen és formában külön is értesíti.  

 

A díj folyósításának feltétele: 

A nyertes pályázók vállalják, hogy a díj folyósítása előtt megkötik a pályázati feltételekben 

megjelölt felhasználási szerződést. 

Az elnyert díjat a pályázó szabadon használhatja fel.  
 

 

 

 

 

 


