
Forgatókönyv-pályázat

ZSIDÓ KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY



Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitköz-

ség Firgun Magyar Zsidó Kulturális Alapítvá-

nya (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 61. 

4/13.; nyilvántartási szám: 01-01-0013100; adó-

szám: 19300353-1-42), mint kiíró pályázatot 

hirdet játékfilm-forgatókönyv elkészítésére. 

A pályázat célja, hogy olyan új filmek szüles-

senek, amelyekben központi motívum a zsi-

dó vallás, élet, szokások megjelenése, azok 

működtetése, megtartása vagy az emiatt ke-

letkező konfliktus a XX–XXI. századi Magyar-

országon.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 
2021. november 15. 

(filmterv szinopszis – első forduló)

A pályáztatás három fordulóban zajlik. Az első 
fordulóban a filmterv szinopszisát kell beadni; a 
második fordulóban a film jelenetsorra bontott 
szinopszisát és két kidolgozott jelenetet; a har-
madik fordulóban pedig a teljes forgatókönyvet. 
A második és harmadik forduló már meghívásos 
formában zajlik, azaz a pályázat második és har-
madik fordulójában is csak kizárólag azok a pá-
lyázók vehetnek részt, akiket a kiíró az első/máso-
dik fordulóban kiválasztott. A kiíró a pályázókkal 
e-mailben kommunikál. A pályázatok elbírálá-
sára független, a szakma jeles képviselőiből álló 
zsűri közreműködésével kerül sor. A pályázatok 
elbírálása a benyújtási határidőt követő 60 na-
pon belül megtörténik. A döntésről a pályázó a 
döntést követő 30 napon belül értesítést kap. A 
pályázat eredményét a kiíró a Firgun Magyar Zsi-
dó Kulturális Alapítvány honlapján teszi közé. 

A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött 
természetes személy részt vehet. Egy pályázó 
kizárólag egy művel pályázhat. A beadott da-
rab nem lehet bármely korábbi pályázaton már 
benyújtott, korábban bemutatott vagy közre-
adott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómun-
kájának eredményeként létrejött szerzői művel 
pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, 
aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt 
feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezé-

seket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar 
nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való rész-
vételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szerve-
zet munkavállalói és ezen személyeknek a Pol-
gári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli 
hozzátartozói. A pályamű beadásával a pályázó 
hozzájárul ahhoz, hogy a kiíró a pályázó művéből 
részleteket közölhessen a saját felületein a szer-
ző mindenkori feltüntetésével. 

A pályázat jeligés. A pályázati anyagot elektro-
nikus formában kell feltölteni a Firgun Magyar 
Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján. Külön fel-
töltésként kérjük a jeligét rejtő személy adatait, 
illetve egy nyilatkozatot, amelyben a pályázó ki-
jelenti, hogy a beküldött mű kizárólag saját szel-
lemi alkotása, a műnek egyéb szerzői jogi jogo-
sultja nincsen.

A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA:
I. helyezett  1 500 000 Ft 
II. helyezett 1 000 000 Ft
III. helyezett   800 000 Ft

A fenti összegek bruttó összegben értendő-
ek. A díj másra át nem ruházható. A pályázó tu-
domásul veszi, hogy a kiírót a díj átadásán kívül 
nem terheli hasznosítási, megfilmesítési, gyártá-
si kötelezettség a díjazott művel kapcsolatban. A 
pályamű beadásával a pályázó visszavonhatat-
lanul és korlátozásmentesen hozzájárul ahhoz, 
hogy díjazottsága esetén a kiíró éljen a megfil-
mesítés és az első bemutatás (ősbemutató vagy 
nyilvánosságra hozatal) jogával a forgatókönyv-
ből készült filmalkotás tekintetében. A pályamű 
beadásával a díjazott pályázó továbbá tudomá-
sul veszi, hogy a forgatókönyve alapján készült 
filmalkotásban a kiíró köteles feltüntetni annak 
tényét, hogy a mű a Firgun Magyar Zsidó Kul-
turális Alapítvány által kiírt Forgatókönyv-pályá-
zat keretében jött létre. A kiíró fenntartja a jogot 
megosztott díjak kiosztására, további különdíjak 
adományozására, illetve arra, hogy a pályamű-
vek minőségére figyelemmel egyes helyezése-
ket ne ítéljen oda.

A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, 
hogy a pályázaton való részvétele nem sérti har-



madik személy jogait. A pályázó szavatolja, hogy 
műve egyéni, eredeti jellegű, harmadik szemé-
lyeknek nincs olyan joga, amely a kiírót a pá-
lyamű jelen feltételek szerinti felhasználásában 
korlátozná vagy megakadályozná. Ezen pont 
megszegéséért a pályázó teljes körű anyagi fe-
lelősséggel tartozik. Az itt leírtakat a kiíró nem 
köteles ellenőrizni és azok pályázó általi megsze-
géséért a felelősségét teljesen kizárja.

A pályázó jelentkezésével hozzájárul szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárás lebonyolítása, 
elbírálása céljából történő, kiíró szervezet általi 
kezeléséhez, díjazás esetén nevének, képmásá-
nak nyilvánosságra hozatalához, feltüntetéséhez. 
Díjazás hiányában a személyes adatok kezelé-
sének időtartama az elbírálás időpontjától szá-
mított legfeljebb 30 napig terjedhet. A pályázó 
tudomásul veszi továbbá, hogy díjazása ese-
tén a díjátadó rendezvényről felvétel készülhet, 
amelynek kiíró szervezet általi, marketing célból 
történő bármely módon való felhasználásához 
pályázó idő- és térbeli korlátozás, valamint kü-
lön díjazás nélkül hozzájárul. Ön a kezelt adatai-
ról bármikor további tájékoztatást kérhet, illetve 
kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását a lentebb megadott 
elérhetőségeken keresztül. A pályázó a szemé-
lyes adataira vonatkozó jogainak megsértése 
esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 
Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy 
pert indíthat az illetékes törvényszék előtt. A pá-
lyázó jelentkezésével a jelen kiírásban fogalt pá-
lyázati feltételeket elfogadja. 

A pályázatot kiíró szervezet nem vállal felelős-
séget azért, ha valaki a pályázatát harmadik sze-
mély nevében tölti fel, illetve nem a saját nevében 
jelentkezik a pályázatra. A pályázattal kapcso-
latos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó 
vitákkal kapcsolatban a kiíró szervezet semmi-
nemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a 
díjazott értesítése azért nem volt lehetséges, 
mert a jelentkezés során hibás/téves (névelírás, 
címelírás, téves vagy nem valós adatok feltünte-

tése stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a sa-
ját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett 
tudomást az értesítésről, úgy a díjazott a díjtól 
elesik, ezért a pályázat kiírója felelősséget nem 
vállal. Amennyiben a díjazott pályázó értesítése 
a fenti okokból nem volt lehetséges, illetőleg a 
pályázatból kizárásra került, úgy a helyébe a zsű-
ri által ítélt következő legjobb pályázatot beküldő 
pályázó lép. A díjazott pályázónak az értesítést 
követően 7 nap áll rendelkezésére, hogy a meg-
keresésre válaszolva felvegye a kapcsolatot a díj 
átvételére és szerződés megkötésére vonatkozó 
egyeztetés céljából. Amennyiben a díjazott pá-
lyázó a díjat nem tudja vagy nem akarja átvenni, 
illetve a megjelölt határidőt elmulasztja, úgy tu-
domásul veszi, hogy a díjra a továbbiakban nem 
tarthat igényt.

A pályázattal kapcsolatban az 
info@firgunalap.hu 

e-mail címen kérhető felvilágosítás.


