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2021. évi nevezési szabályzat 

 
1. Általános tudnivalók 

 

A Fesztiválra nevezett művek száma nem korlátozott. Csak olyan alkotással lehet nevezni, 

amely 2019-ben vagy később készült, és a CineFest-en történő vetítését megelőzően 

Magyarországon nem került bemutatásra. Életkor tekintetében megkötés, hogy a Fesztivál 

összes kategóriájába csak 18 éven felüliek nevezhetnek. 

 

A Fesztiválra a következő kategóriákban lehet nevezni: nagyjátékfilm, kisjátékfilm és 

CineNewWave (kifejezetten magyar pályakezdő alkotók részére kialakított 

kisjátékfilmes és animációs filmes) kategória.  

 

Nevezési díjak: 

- A nagyjátékfilmek és a CineNewWave kategória esetében nevezési díj nincs.  

- A kisjátékfilm esetében filmenként 10 eurós nevezési díjat kell fizetni a 

www.festhome.com online felületen keresztül. 

 

Nevezési határidők:  

- nagyjátékfilm kategóriákban: 2021. május 31.  

- kisjátékfilm kategóriákban: 2021. április 30. 

- CineNew Wave kategóriában: 2021. június 30. 

 

FIGYELEM! A CineFest csak magyarországi premiereket mutat be. (Kivételt képez a 

CineNewWave kategória, mely esetében nem megkötés, de az elbírálásnál kifejezetten 

előny, ha a nevezett film magyarországi premier.) 

Nevezni csak olyan filmekkel lehet, melyek a CineFest Miskolci Nemzetközi 

Filmfesztivált megelőzően vagy vele párhuzamosan más magyarországi fesztivál 

versenyprogramjában nem szerepelnek és Magyarországon még nem kerültek televíziós 

sugárzásra, vagy moziforgalmazásra. Kizáró ok a premier előtti, közönség- és 

sajtónyilvános, illetve bármilyen ingyenes esemény, vetítés is. (A zártkörű stábvetítések 

kivételt képeznek.) A benyújtott nevezések határidő utáni visszavonása, illetve 

programból való kilépés esetén a Fesztivál jogosult kártérítést kérni a nevezőtől.  

 

A fesztiválon bemutatásra kerülő magyar és a nem angol nyelvű külföldi filmeknek angol 

felirattal kell rendelkezniük. A Fesztivál hivatalos nyelve magyar és angol, ezért minden 

írásos anyagot e két nyelv valamelyikén kell megküldeni.  

 

A beérkezett munkákból szakmai előzsűri válogatja ki a Fesztivál versenyprogramjába kerülő 

alkotásokat.  

 

 

http://www.festhome.com/
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Amennyiben a nevezett film versenyprogramba beválogatásra került, az előzsűri döntéséről e-

mail útján kapnak a nevezők értesítést: nagyjáték- és kisjátékfilm kategóriákban 2021. július 

1-ig, CineNewWave kategóriában 2021. július 15-ig. A Fesztivál programjába válogatott 

filmek esetében a végleges vetítési kópiának 2021. szeptember 1-ig be kell érkeznie.  

 

Az előzsűri és a fesztiválzsűri döntése végleges, azzal szemben fellebbezésnek nincs helye. A 

Fesztivál nem közöl semmilyen véleményt, kommentárt vagy indoklást sem a beválogatott, 

sem a nem beválogatott filmek esetében. 

A Fesztivál szervezői az alkotók részére (maximum 2 fő) a film bemutatójának napjára, 

összesen két éjszakára lehetőség szerint szállást biztosítanak. 

 

2. Nevezés 

Nevezni az alábbi kategóriákban lehet, a nevezés folyamata a következő: 

Nagyjátékfilm (fikciós és dokumentumfilmek, 70 perc, vagy annál hosszabb vetítési idővel) 

 

A Fesztiválra nevezni a www.cinefest.hu oldal „Nevezés” fülön a „Nagyjátékfilm” 

kategóriában elérhető adatlap és nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével lehetséges. A 

nevezett filmet az adatlapon egy tetszőleges videomegosztón (pl. YouTube, Vimeo, 

stb.) keresztül kérjük megtekintés céljából rendelkezésünkre bocsátani. (Fontos, hogy 

fájlküldőn keresztül – pl.: WeTransfer, stb. – nem tudjuk elfogadni a nevezést). A 

nevezett filmnek a videómegosztón legalább 2021. július 15-ig elérhetőnek kell lennie. 

Amennyiben jelszóval védi le a feltöltött tartalmat, úgy kérjük, hogy a hozzáférés 

jelszavát is töltse ki a megfelelő mezőben.   

 

A nevezés kötelező feltöltendő mellékletei: 

• a rendező HD minőségű fényképe 

• max. 5 nyomdai minőségű jelenetkép a filmből 

• a film plakátja 

• ha van EPK (electronic press kit) 

Kivétel: Amennyiben a fájlküldés nem megoldható, elfogadunk postai úton, DVD 

formátumban megküldött nevezést is (csak 0-s régiókódú lemez). Ebben az esetben, 

kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Fesztivál szervezőivel e-mailben, akik a kitöltendő 

nevezési lapot és a további szükséges információkat a nevező részére megküldik. 

Fontos: a nevezés postára adásának legutolsó napja a nevezési határidő, azaz 2021. 

május 31. A nevezési kópiákat NEM KÜLDJÜK VISSZA, azok a Fesztivál 

archívumába kerülnek. A DVD-n a filmnek angol felirattal (szabványos videó 

timecode-dal ellátott .txt, .srt, .sub, .stl, .doc, .rtf) kell érkeznie. 

 

A nevezési határidő: 

A nevezési felület 2021. május 31. napon 23:59 óráig elérhető. Ezt követően a 

nevezési felület lezár, és további nevezés benyújtására nincs lehetőség.   

Nevezési díj: nincs. 

 

http://www.cinefest.hu/
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Kisjátékfilm (30 percnél rövidebb fikciós filmek élőszereplős vagy animációs technikával)  

A kisjátékfilm kategóriában a nevezések benyújtására kizárólag online, a 

www.festhome.com weboldalon van lehetőség: 

• Festhome: https://filmmakers.festhome.com/f/3694  

Filmenként 10 Eurós nevezési díjat kell fizetni az online felületen keresztül. Az adott 

oldalon lévő adatok teljes körű kitöltésével a nevezés érvényessé válik, egyéb módon 

adatokat csak a fesztiválszervezők kérésére kell megküldeni. 

A Fesztivál az alkotók részére bérleti vagy vetítési díjat nem fizet. 

A nevezési határidő: 2021. április 30. 

Nevezési díj: filmenként 10 EUR. 

 

CineNewWave  

 

A CineNewWave kategóriában kifejezetten magyar pályakezdő alkotók élőszereplős 

kisjáték- és rövid animációs filmek nevezését várjuk, 30 percnél rövidebb vetítési idővel. 

Csak 18. életévét betöltött, pályakezdő magyar nemzetiségű alkotó vagy magyarországi 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi egyetemi hallgatók pályázhatnak. Nem 

megkötés, de az elbírálásnál kifejezetten előny, ha a nevezett film magyarországi 

premier. Elsősorban magyarországi filmes képzéssel foglalkozó intézmények 

vizsgafilmjeit, vagy az oktatás során készült munkáit várjuk.  

 

A Fesztiválra nevezni a www.cinefest.hu oldal „Nevezés” fülön a „CineNewWave” 

kategóriában elérhető adatlap és nyilatkozatok hiánytalan kitöltésével lehetséges. A 

nevezett filmet az adatlapon egy tetszőleges videomegosztón (pl. YouTube, Vimeo, 

stb.) keresztül kérjük megtekintés céljából rendelkezésünkre bocsátani. (Fontos, hogy 

fájlküldőn keresztül – pl.: WeTransfer, stb. – nem tudjuk elfogadni a nevezést). A 

nevezett filmnek a videómegosztón legalább 2021. július 31-ig elérhetőnek kell lennie. 

Amennyiben jelszóval védi le a feltöltött tartalmat, úgy kérjük, hogy a hozzáférés 

jelszavát is töltse ki a megfelelő mezőben.   

Fesztivál az alkotók részére bérleti vagy vetítési díjat nem fizet. 

A nevezés kötelező feltöltendő mellékletei: 

• a rendező HD minőségű fényképe 

• max. 5 nyomdai minőségű jelenetkép a filmből 

• ha van EPK (electronic press kit) 

 

A nevezési határidő: 2021. június 30. 

Nevezési díj: nincs. 

 

A CineDocs egész estés dokumentumfilmek számára létrehozott versenykategóriába 

meghívással történik a kiválasztás. 

 

http://www.festhome.com/
https://filmmakers.festhome.com/f/3694
http://www.cinefest.hu/
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3. Kitöltési útmutató 

 

Nagyjátékfilm 

A www.cinefest.hu oldalon „Nevezés” fül alatt válassza ki a „Nagyjátékfilm” kategóriát, 

és hiánytalanul töltse ki az adatlapon szereplő információkat. A nevezés véglegesítéséhez 

szükséges a kötelező mellékletek feltöltése, illetve a nyilatkozatok megtétele, valamint az 

általános Adatkezelési tájékoztató megismerése. Kérjük, valamennyi nyilatkozatot és az 

Adatkezelési tájékoztató is figyelmesen olvassa el! 

 

Kisjátékfilm 

Kérjük kövessék a www.festhome.com oldal útmutatását és teljeskörűen töltsék fel az 

adatokat. 

 

CineNewWave  

A www.cinefest.hu oldalon „Nevezés” fül alatt válassza ki a „CineNewWave” kategóriát, 

és hiánytalanul töltse ki az adatlapon szereplő információkat. A nevezés véglegesítéséhez 

szükséges a kötelező mellékletek feltöltése, illetve a nyilatkozatok megtétele, valamint az 

általános Adatkezelési tájékoztató megismerése. Kérjük, valamennyi nyilatkozatot és az 

Adatkezelési tájékoztató is figyelmesen olvassa el! 

 

4. A Fesztivál versenyprogramjába beválogatott filmek vetítése 

 

Vetítési kópia (beválogatott filmek): 

Amennyiben a nevezett film beválogatásra kerül a Fesztivál versenyprogramjába, arról 

értesítést küldünk a nevezőnek, és bekérjük a film nevezési kópiáját, melynek paraméterei 

az alábbiak: 

 

- Kérjük, hogy a filmek vetítési kópiáját valamennyi kategóriában a lehető legjobb 

minőségű, minimum full HD (1920x1080) felbontású digitális formátumban 

(Prores, DNxHD, opcionálisan DCP) küldjék meg a 6. pontban szereplő címre. A 

vetítési kópiánál elfogadott kockaszám 23.976, vagy 24 vagy 25; DCP esetében 24fps. 

 

- Amennyiben a beválogatott filmből egyéb okok miatt nem létezik fentebb említett 

hordozó, különleges esetben a Blu-ray is elfogadható.  

 

- Kisjátékfilm kategóriában a versenyszekcióba beválogatott filmek vetítési kópiáját 

fájletöltéssel az office@cinefest.hu és a nagy.istvan@cinefest.hu címekre történő 

feltöltéssel is eljuttathatják a Fesztiválhoz, opcionálisan DCP verzió is küldhető mellé. 

 

- CineNewWave kategóriában a beválogatott filmeket a lehető legjobb minőségű 24fps 

kockaszámú DCPn küldjék meg a 6. pontban szereplő címre 

 

http://www.cinefest.hu/
http://www.festhome.com/
http://www.cinefest.hu/
mailto:office@cinefest.hu
mailto:nagy.istvan@cinefest.hu


 

5 

 

- A nem magyar nyelvű filmeket vagy beégetett angol felirattal, vagy tiszta kópián, 

feliratozás nélkül kérjük megküldeni, de kérjük a film angol dialóglistáját vagy 

feliratfájlját is megküldeni bármely szabványos formátumban (.srt, .stl, .ebu, .sub, 

stb.), time code-dal ellátva. 

 

- A magyar nyelvű filmeknek beégetett angol felirattal kell beérkezniük (ha esetleg 

angol vagy kevert nyelvű, akkor magyar felirattal). Ezeket a filmeket nem 

fordítjuk/feliratozzuk. A cél az, hogy egyidőben angolul és magyarul is érthető legyen. 

 

A versenykópia megküldésekor a feladónak egyidejűleg elektronikusan értesítenie kell a 

Fesztivált (office@cinefest.hu; kokai.nagy.timea@cinefest.hu), hogy milyen módon, mikor 

küldte el a versenykópiát, és közölnie kell annak küldeményazonosítási számát. 

A versenykópia Fesztiválra való eljuttatásának költsége a nevezőt terheli. A beküldött Blu-ray 

lemez a Fesztivált követően annak archívumába kerül, azt nem küldjük vissza.  

 

A Fesztiválra nevezett és beválogatott filmek a Fesztivál különböző helyszínein kerülnek 

bemutatásra, a Fesztivál időtartama alatt, és azt 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 a Fesztivál népszerűsítésére – nem kereskedelmi 

célokra – felhasználja a film egyes részeit a média különböző területein. 

 

5. 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 www.festhome.com oldalra 

feltöltött adatokra és fájlokra ugyanezen szabályok vonatkoznak, és az oda feltöltött filmek 

kizárólag az előzsűrizés célját szolgálják.  A fesztiválvetítésre be nem válogatott filmek a 

válogatást követően törlésre kerülnek. 

 

6. Kapcsolat 

A Fesztivál postacíme:  

 

CINE-MIS Nonprofit Kft. 

CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 

Miskolc 

Kossuth Lajos utca 11. 

3525 

 

A versenyprogramba beválogatott filmek vetítési kópiáit is erre a postacímre kérjük 

megküldeni. 

 

A Fesztivál részére küldött csomagok a következő jelölést kell tartalmazzák:  

mailto:office@cinefest.hu
mailto:kokai.nagy.timea@cinefest.hu
http://www.festhome.com/
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NINCS KERESKEDELMI ÉRTÉKE, KÖLCSÖNANYAG,  

KIZÁRÓLAG FESZTIVÁL-FELHASZNÁLÁSRA! 

 

 

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/  

 

mailto:info@cinefest.hu
mailto:office@cinefest.hu
http://www.cinefest.hu/
https://hu-hu.facebook.com/cinefestmiskolc/

