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Dargay Attila Díj 

2023. évi nevezési szabályzat 

 

1. A Dargay Attila Díj 

A Dargay Attila Díj kategóriában kifejezetten magyar fiatal alkotók jelentkezését várja a 

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A Díj nem konkrét filmért jár: azt a magyar 

animáció ifjú tehetségének ítéli oda a CineFest szakmai zsűrije. 

A Fesztivál az öt legjobb nevező listáját szeptember elején hozza nyilvánosságra, akiknek 

nevezett filmjeiből egy válogatást mutatunk be a Fesztivál programjában. A díjátadóra a 

CineFest záróünnepségén kerül sor. 

 

2. Nevezés 

A Dargay Attila Díjra nevezni a www.cinefest.hu oldal „Nevezés” menüpontjában a „Dargay 

Attila Díj” kategóriában elérhető adatlap hiánytalan kitöltésével és annak a kötelező 

mellékletekkel együtt az office@cinefest.hu email címre történő megküldésével lehetséges.  

Csak 18. életévét betöltött, viszont 30 évnél fiatalabb alkotó pályázhat. Jelentkezni 

szakmai önéletrajzzal és csatolt rövid animációs filmmel vagy filmekkel (max. 3 db, 30 

percnél rövidebb vetítési idejű alkotással) lehet. A megnevezett film(ek)et egy tetszőleges 

videómegosztón (pl. YouTube, Vimeo, stb.) keresztül kérjük megtekintés céljából 

rendelkezésünkre bocsátani.  

Fontos, hogy fájlküldőn keresztül – pl.: WeTransfer, stb. – nem tudjuk elfogadni a 

nevezést! 

A nevező bemutatkozó filmjeinek a videómegosztón legalább 2023. augusztus 15-ig 

elérhetőnek kell lennie! Amennyiben jelszóval védi le a feltöltött tartalmat, kérjük, hogy ne 

felejtse el a hozzáférés jelszavát is megadni! 

 

A nevezés kötelező mellékletei: 

• a rendező HD minőségű fényképe 

• max. 5 jelenetkép a filmből 

• szakmai önéletrajz 

 

A nevezési határidő: 2023. július 1. 

 

Nevezési díj: nincs. 

 

 

Kérjük, nevezése megküldése előtt figyelmesen olvassa el a Fesztivál általános Adatkezelési 

tájékoztatóját, melyet itt talál meg: https://www.cinefest.hu/adatkezelesi-tajekoztato/  

A nevezés benyújtásával elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztatót és jelen Nevezési 

szabályzatot megismerte, és a benne foglaltakat maradéktalanul elfogadja.  
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3. Vetítési kópia – A beválogatott legjobb 5 nevező filmjeinek vetítése 

A megküldött szakmai önéletrajzok és alkotások alapján a szakmai zsűri dönt a legjobb 5 

versenyző személyéről, akiknek alkotásaiból filmes blokkot vetítünk a Fesztiválon. A 

beválogatott nevezőknek e-mailben értesítést küldünk, és bekérjük a bemutatkozó filmje 

vetítési kópiáját, melynek paraméterei az alábbiak: 

- Kérjük, hogy a filmek vetítési kópiáját a lehető legjobb minőségű, minimum full HD 

(1920x1080) felbontású digitális formátumban (Prores, DNxHD, 

opcionálisan DCP/DCI) küldjék meg fájlletöltéssel a következő e-mail címekre: 

office@cinefest.hu és nagy.istvan@cinefest.hu. A vetítési kópiánál elfogadott 

kockaszám 23.976, vagy 24 vagy 25; DCP esetében 24fps. 

- Amennyiben a filmből egyéb okok miatt nem létezik fentebb említett formátum, 

különleges esetben a Blu-ray is elfogadható, melyet az 5. pontban megjelölt 

postacímre kérünk megküldeni.  

- Figyelem! A magyar nyelvű filmeknek beégetett angol felirattal kell beérkezniük 

(ha esetleg angol, kevert vagy egyéb nyelvű, akkor magyar felirattal). Ezeket a 

filmeket nem fordítjuk/feliratozzuk. (A cél az, hogy a film egyidőben angolul és 

magyarul is érthető legyen.) 

 
A nevező tudomásul veszi, hogy a Fesztiválra beválogatott filmek a Fesztivál különböző helyszínein kerülnek 

bemutatásra a Fesztivál időtartama alatt, és a nevezők hozzájárulnak ahhoz, hogy filmjeik a Fesztivált követően 

vetíthetők a Fesztivál televíziós magazinműsoraiban, valamint a Fesztivál eseményeit népszerűsítő bemutatókon, 

különböző helyszíneken, bemutató- és oktató vetítéseken, nem kereskedelmi célból. A CineFest Miskolci 

Nemzetközi Filmfesztivál fenntartja a jogot, hogy a Fesztivál népszerűsítésére – nem kereskedelmi célokra – 

felhasználja a film egyes részeit a média különböző területein. 

 

4. Adatvédelem 

A Fesztivál általános Adatvédelmi tájékoztatója honlapunkon érhető el.  

A Fesztiválra való jelentkezéssel kapcsolatban megadott személyi adatokat a Fesztivál 

szervezői bizalmasan kezelik, azt kizárólag a regisztrációhoz és a Fesztivál kiadványaihoz 

használják fel, azokat harmadik személynek át nem adják. A fesztiválvetítésre be nem 

válogatott nevezők és filmek adatai a válogatást követően törlésre kerülnek. 

 

5. Kapcsolat 

A Fesztivál postacíme:  

CINE-MIS Nonprofit Kft. 

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 

3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 11. 

 

További információk: 

Telefon/fax: +36 (46) 325 000 

E-mail: info@cinefest.hu , office@cinefest.hu  

Web: www.cinefest.hu  

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/cinefestmiskolc/  
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