
                                                                                                  

 
                                                                                                

 
NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM 

 
 
Nevezési határidő: 2008. április 18.   Entry deadline: 18 April 2008 
 

Csak magyarul vagy angolul HIÁNYTALANUL kitöltött nevezési lapot fogadunk el! 
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!  

 
Please fill in the entry form in Hungarian or English!  We can only accept entry forms filled in 

COMPLETELY. Please print with BLOCK CAPITALS! 
 

A pontos kitöltéshez kérjük, olvassa el figyelmesen a NEVEZÉSI SZABÁLYZATOT ! 
To avoid mistakes, please read the ENTRY RULES carefully! 

 
Levelezési cím / Address of correspondence 
 
Név / Name …………………………………………………………………………………. 
 
Város / City        Irányítószám / ZIP Code  
 
Utca, házszám / Street, number  ………………………………………………………….. 
 
Ország / Country ………………………………………………………………………….. 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon / Phone (mobil/ mobile) ……………………. (egyéb/other) ………………… 
 
FAX: ………………………………………………………………………………………… 
************************************************************************ 

A NEVEZETT MŰRE VONATKOZÓ ADATOK / INFORMATION ON THE FILM 
 

Forgalmazó / Distributor : ……………………………………………………………………. 
 
Cím / Address : ………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon / Phone: ………………………………….FAX : ……………………………………. 
**************************************************************************************************** 
 
Gyártó / Producer: ……………………………………………………………………………. 
 
Cím / Address : ……………………………………………………………………………….. 

Szolnok, Hungary, 8 - 13 October 2008 



 
E-mail: ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Phone: ……………………………………FAX: …………………………………. 
**************************************************************************************************** 
 
Rendező / Director (Szerkesztő / Editor):  
Név / Name: ………………………………………………………………………………… 
 
Születési éve / Year of birth: ……………………………………………………………….. 
 
Cím / Address: ……………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon / Phone :……………………………….. FAX: …………………………………… 
**************************************************************************************************** 
 
A filmről / About the film 
 
Eredeti cím / Original title: ……………………………………………………………….. 
 
Angol cím / Title in English: ………………………………………………………………  
 
Szöveges / with dialogues      Szöveg nélküli / With no dialogues 
 
A film eredeti nyelve / Original language: ……………………………………………… 
A film hossza (perc) /  Running time (min.)  …………………………………………… 
 
A készítés éve / Year of production ……………………………………………………… 
 
Forgatókönyv / Screenplay by : …………………………………………………………. 
 
Operatőr / Director of Photography: ……………………………………………………. 
 
Zene / Music by: ………………………………………………………………………… 
 
Vágó / Edited by:  ……………………………………………………………………….. 
 
Szereplők / Cast: ………………………………………………………………………..  
 
Rövid tartalom (magyarul vagy angolul; max. 100 szó)/ Synopsis ( in Hungarian or 
English /max. 100 words) 
(Ez kerül be a Szemle katalógusába ismertetőként. / This is to appear in the Festival 
catalogue.) 
 
 
 



 
Fontosabb bemutatási helyei / Major screenings, presentations 
 
 
 
Díjak / Awards 
 
 
 
Megjegyzés / Notes 
 
 
 
Az alkotás jellege / Subject type 
 
1.  Játékfilm / Feature          2. Kísérleti / Experimental           3. Dokumentum /  
 
Documentary            4. Animációs / Animation             5. Egyéb / Other :    
 
**************************************************************************************************** 

Előválogatás / Preselection 
 

Az előválogatásra csak DVD-t áll módunkban fogadni.  
Beküldési határidő: 2008. április 18.  

Only DVDs may be accepted for preselection. Deadline: 18 April, 2008 
**************************************************************************************************** 
 

 
A zsűri/előzsűri számára sokszorosítanunk kell a filmeket, erre alkalmas formátumot 

kérünk. A másolatok később megsemmisítésre kerülnek.  
Note: We need to make copies for the jury, so we need a copiable format!  The copies 

will be dispensed after decision.  
 
 

A FILMSZEMLÉRE ELFOGADOTT FILMEK VETÍTÉSÉHEZ AZ ALÁBBIAKAT 
TUDJUK BIZTOSÍTANI 

 
ACCEPTABLE TECHNICAL FEATURES OF THE ORIGINAL PRINT FOR SCREENING 

 IF IT IS SELECTED FOR FESTIVAL PRESENTATION 
 
Hordozó / Format 
 DVD             
 
 
 



**************************************************************************************************** 
 
NYILATKOZAT / DECLARATION  
 
Hozzájárulok   / nem járulok hozzá           filmem rövid részletének       
 
egészének       televízióban történő sugárzásához - a Szemle népszerűsítése érdekében.   
 
Feltételek nélkül.  / A következő feltételekkel: 
 
 
I agree   / I don't agree  to the broadcasting of a short segment of my film         , 
 
/ the complete work   on TV to promote the Festival. Unconditionally.  
 
With the following conditions: 
 
 
  
Hozzájárulok   / nem járulok hozzá,   hogy filmemet 
beválogassák a  Szemlét népszerűsítő összeállításba, esetleg azt más fesztiválokon, 
bemutatókon és filmes  képzéseken vetítsék.   
 
I give permission         / I don't give   permission for my film to be selected for a 

compilation representing the Festival, perhaps showing at other festivals, presentations. 

 
Elfogadom, hogy a nevezéskor küldött filmem DVD kópiája a Szemle archívumába 
kerüljön.   
I accept that the DVD copy of my film will remain in the archives of the Festival.  
 
A nevezési szabályzatban foglaltakat megértettem és elfogadom.  
I understand and accept the entry rules. 

 
A fesztiválon vetítésre kerülő kópia beküldésének határideje:  2008. szeptember 1. /  Deadline 
for original print to arrive for screening:  September 1 2008. 
 

Dátum / Date 
 
Aláírás / Signature 

 
 
 
 
                                                                                                                          
 
                                                                                                                                      
 

Festival address: TISZA MOZI Kft. 
          H-5000 SZOLNOK, Templom u. 4. 

  HUNGARY 

Tel.: +36 56/ 511 270; +36 56/424 910 

Fax: +36 56/ 420 038 

e-mail: festival@tiszamozi.hu  
web: www.tiszamozi.hu  

mailto:festival@tiszamozi.hu
http://www.tiszamozi.hu/

