
Beérkezési sorszám: 

ADATLAP 

A FilmJUS Alapítvány 2022. évi forgatókönyvírásra és / 
vagy  forgatókönyv-fejlesztésre kiírt pályázatához 

4 papíralapú és egy elektronikus példányban adandó be 

A pályázó cég neve: ...................................................................................................................................................

Adószáma: ..................................................................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: ......................................................................................................................................................

A pályázó cég elérhetősége, cím, telefon, e-mail cím: ...............................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

A film címe: ...............................................................................................................................................................

Műfaja: .......................................................................................................................................................................

Tervezett hossz: ..........................................................................................................................................................

Író: ..............................................................................................................................................................................

Tervezett rendező: ......................................................................................................................................................

Ezzel a tervvel a cég pályázott-e már máshova, ha igen, hova? .................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Mikor? ....................................................... Milyen eredménnyel? .........................................................................

Ezzel a művel esetleg más változatban/címmel (esetleg a szerző által benyújtva) korábban pályázott-e már a 

FilmJUS Alapítványnál? ............................................................................................................................................

Ha igen, mikor, mi volt a mű címe? ...........................................................................................................................

Elismerjük, hogy a FilmJUS Alapítványnak a https://www.filmjusalapitvany.hu oldalon közzétett Adatkezelési 
tájékoztatóját megismertük, és szavatoljuk, hogy a jelen adatlapon megadott személyes adatok érintettjei 
hozzájárultak ahhoz, hogy a FilmJUS Alapítvány a személyes adataikat az Adatkezelési tájékoztatónak 
megfelelően kezelje. 

(Kérjük, értelemszerűen töltse ki a következő oldalon található, a beadáshoz szükséges ellenőrző listát.) 

Dátum: cégszerű aláírás 

https://www.filmjusalapitvany.hu/


ELLENŐRZŐ LISTA 

1. Kitöltött adatlap és ellenőrző lista (4 példányban):

2. Játékfilm esetén:
szinopszis (4 példányban) 
forgatókönyv (4 példányban) vagy 
treatment (4 példányban) 

3. TV-film, TV-film-sorozat esetén:
szinopszis (4 példányban) 
forgatókönyv (4 példányban) vagy 
treatment (4 példányban) 

4. Kisjátékfilm, kísérleti film esetén:
szinopszis (4 példányban) 
forgatókönyv (4 példányban) vagy 
treatment (4 példányban) 

5. Animációs film esetén:
szinopszis (2 példányban) 
grafikai terv (2 példányban) vagy 
story board (2 példányban) 

6. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetén:
szinopszis (4 példányban) 

7. Szerzői koncepció (4 példányban)

8. Szakmai életrajz (4 példányban)

9. Jogtisztaságot igazoló okiratok (4 példányban)

10. A pályázati díj befizetésének igazolása (1 példányban)

11. A teljes pályázat elektronikus formában

filmjusalapitvany2022@gmail.com e-mail-címre 

mailto:filmjusalapitvany2022@gmail.com


NYILATKOZAT 

2022. évi forgatókönyvírásra és / vagy 
forgatókönyv-fejlesztésre kiírt pályázatára általam benyújtott 

„ ” 

című film (játékfilm, TV-film, kisjátékfilm, animációs film, dokumentumfilm, kísérleti 
film) terve saját szellemi termékem, és ezért minden jogával egyedül rendelkezem. 
Kérem, hogy nyilatkozatomat a jogtisztasággal kapcsolatban a pályázathoz tudomásul 
venni szíveskedjenek. 

Amennyiben adaptációról van szó: A szerző(k) írásbeli hozzájárulását mellékelem. 
(A hatályos Szerzői Jogi Törvény figyelembevételével) 

Dátum: 

pályázó cég 

(olvashatóan is) 

forgatókönyvíró aláírása 

(olvashatóan is) 

...............................................................................................................................................


	ADATLAP
	4 papíralapú és egy elektronikus példányban adandó be
	1. Kitöltött adatlap és ellenőrző lista (4 példányban):
	3. TV-film, TV-film-sorozat esetén:
	4. Kisjátékfilm, kísérleti film esetén:
	5. Animációs film esetén:
	6. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetén:
	11. A teljes pályázat elektronikus formában filmjusalapitvany2022@gmail.com e-mail-címre
	2022. évi forgatókönyvírásra és / vagy forgatókönyv-fejlesztésre kiírt pályázatára általam benyújtott
	című film (játékfilm, TV-film, kisjátékfilm, animációs film, dokumentumfilm, kísérleti film) terve saját szellemi termékem, és ezért minden jogával egyedül rendelkezem.
	Amennyiben adaptációról van szó: A szerző(k) írásbeli hozzájárulását mellékelem. (A hatályos Szerzői Jogi Törvény figyelembevételével)

	A pályázó cég neve: 
	Adószáma: 
	Cégjegyzékszáma: 
	A pályázó cég elérhetősége, cím, telefon, e-mail cím: 
	A film címe: 
	Műfaja: 
	Tervezett hossz: 
	Író: 
	Tervezett rendező: 
	Ezzel a tervvel a cég pályázott-e már máshova, ha igen, hova?: 
	Mikor?: 
	Milyen eredménnyel?: 
	Ezzel a művel esetleg más változatban/címmel (esetleg a szerző által benyújtva) korábban pályázott-e már a FilmJUS Alapítványnál?: 
	Ha igen, mikor, mi volt a mű címe?: 
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Cím: 
	Dátum: 


