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KAFF 2005 
A 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és a 4. Nemzetközi Animációs Játékfilm Fesztivál 

 2005. június 15-19.,  Kecskemét 
SZABÁLYZAT 

 
• Adminisztráció: 

A fesztivál a Nemzetközi Animációs Film Szövetség (ASIFA) és az Európai Filmfesztiválok Koordinációjának 
etikai kódexét figyelembe véve, a fesztivál Szervezoi Bizottságának szabályzata szerint muködik. 

 
• Hivatalos nyelvek: 

A Fesztivál hivatalos nyelve a magyar és az angol. 
 
• Jelentkezés feltételei: 

Nevezési határido: 2005. február 28. 
A Fesztiválra benevezett alkotásoknak a következo feltételeknek kell megfelelniük: 
• A benevezett alkotásoknak "kockáról kockára" kell készülniük, beleértve a számítógépes grafikai 

animációt is. 
• A benevezett alkotások 35 mm-es filmen, BetacamSp PAL videoszalagon vagy DVD-n kerülnek 

bemutatásra  a versenyen.  
• A 35mm-es filmeknek 3m-es befutóval kell rendelkezniük. 
• A BetacamSp videoszalagoknak 40 másodperces színes és 20 másodperces fekete színrácsozattal 

kell kezdodniük. Csak BetacamSp PAL formátumot fogadunk el. 
• DVD lemezt Európai szabvány szerint fogadunk el.  
• Elozsurizésre csak VHS PAL formátumot fogadunk el.  

• Kizárólag 2002. február 1. után befejezett alkotás nevezheto. 
• A magyar versenybe csak azok az alkotások nevezhetoek, melyek magyar tulajdonjoga több mint 50%.  A 

nemzetközi versenybe európai egészestés és TV special animációs filmeket várunk. 
• Szerzoi joggal védett szereplok, irodalmi forgatókönyvek, zene, stb. nem használhatók az alkotásban a 

szerzoi jog tulajdonosának hozzájárulása nélkül. A hozzájárulás beszerzésének elmulasztása esetén az 
alkotást kizárjuk a versenybol. 

• Minden filmnek/videoszalagnak/DVD-nek  csak egy alkotást szabad tartalmaznia. 
• Más fesztiválokon díjazott alkotásokat is elfogadunk. Ebben az esetben a díjlistát csatolni kell. 

 
• Jelentkezés menete: 

• A jelentkezési lapokat kitöltve, a filmmel/videóval/DVD-vel együtt vagy elozetesen faxon vagy 
elektronikus úton: e-mailen/on-line módon kérjük küldje a Fesztivál Iroda címére.  

 Minden munkából  
• 2 állóképet, lehetoleg diapozitív vagy legalább 300 dpi felbontású és 32 bit színmélységu vagy 8 bit 

szürkeárnyalatos JPG képet,  
• 2 fényképét (5×5) a rendezorol mellékeljen.  

A fent említett anyagokat akár floppy disk-en, CD-ROM-on, ZIP disk-en, e-mail csatolásként vagy a 
Fesztivál által megadott FTP címre elküldve ill. személyesen átadva várjuk a Fesztivál Irodába. 

• Narrációt vagy párbeszédet tartalmazó alkotásokhoz kérjük, csatoljon dialóglistát. Amennyiben a narráció 
vagy párbeszéd nem a Fesztivál hivatalos nyelvén folyik, akkor a dialóglista angol fordítását kérjük 
mellékelje. A szervezo bizottság nagyra értékeli, ha a filmek vagy szalagok tartalmaznak angol vagy 
magyar feliratot. A szöveg formátumokat akár levélben, faxon, elektronikus formában elküldve vagy 
személyesen átadva várjuk a Fesztivál Irodába. 

• Minden alkotáshoz külön jelentkezési lapot kell kitölteni. 
• Nevezési díj nincs. 
• A jelentkezési lapok másolhatók. 
• Az alkotásokat az alábbiak szerint kérjük elküldeni 
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• Film: 
• Minden - egy alkotást tartalmazó - 35 mm-es filmet "bobin" köré kell felcsévélni. A filmszalag 

elején világosan láthatóvá kell tennie az alkotás címét. 
• Minden filmet fémdobozban, megfelelo szállítási csomagolásban küldje.  

• Videó/DVD  
•  Minden videó/DVD egy alkotást tartalmazhat. 
•  Minden videón/DVD lemezen  világosan fel kell tüntetni a film címét. 
•  Minden videókazettát/DVD lemezt a megfelelo szállítási csomagolásban küldje. 

 
(7) Minden film/videó/DVD a küldo kockázatával kerül elküldésre. Az utánvétellel küldött alkotásokat 

elutasítjuk. 
• A jelentkezési lapoknak és a filmeknek/videóknak/DVD lemezeknek az alábbi idopontig kell a Fesztivál 

Irodába  érkezniük: 
 2005. február 28.  

 
• Benevezett filmek biztosítása: 

• A fesztivál Szervezo Bizottság felelosséget vállal a kópiák raktározásáért és biztosításáért azok 
megérkezése és visszaküldése közötti idotartamra. 

• Amennyiben a filmet, a videoszalagot vagy a DVD lemezt kár éri vagy elvész, a Szervezo Bizottság 
kötelezettséget vállal, hogy az új film/ videoszalag/DVD átírási költségét megtéríti. 

 
• Beválogatás és Verseny: 

• A Szervezo Bizottság az ASIFA és az Európai Filmfesztiválok Koordinációjának etikai kódexét figyelembe 
véve választja ki a Nemzetközi Elozsuri és a Nemzetközi Zsuri tagjait.  

• A válogatás 2005. március  1-jével kezdodik. 
• A hivatalos verseny 2005. június 15-19-ig tart.  
• A Nemzetközi Elozsuri és a Nemzetközi Zsuri döntései véglegesek, reklamációnak helye nincs. 

 
• Fesztivál díjak: 
• A 4. Nemzetközi Animációs Játékfilm Fesztivál díjai: 

• Kecskemét Város díja 2500 €
• A legjobb egészestés film 2000 €
• A legjobb TV special 2000 €
 
A 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál díjai: 

• Fesztivál nagydíj 

KATEGÓRIADÍJAK: KÜLÖNDÍJAK: 
• Reklámfilm, szignál, filmelozetes • A legjobb elsofilmért 
• Rövidfilm • A legszínvonalasabb képi formanyelvért 
• Televíziós sorozat • A legjobb forgatókönyvért  
• TV special • A legjobb zenéért 
• Egészestés animációs játékfilm • A legjobb animációs munkáért 
 • A legjobb 3D 
 • A Magyar Filmkritikusok Díja 
 • A Gyermekzsuri Díja 
 • A Felnottközönség Díja 
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• A Zsuri nem köteles díjat kiadni minden meghirdetett kategóriában, de lehetosége van a meghirdetetteken 
felül egyéb díjak kiadására.  

• A Szervezo Bizottság örömmel veszi bármely szervezet különdíját és készpénz jutalmát. 
 

 
 
 
 
 
• Vetítés: 
• A Nemzetközi Elozsuri felelossége az alkotások versenyprogramra történo kiválasztása.  
• A Nemzetközi Zsuri felelossége, hogy kiválassza azokat a díjnyertes filmeket/filmrészleteket, amelyek a 

fesztivál zárórendezvényén bemutatásra kerülnek.  
 

• Alkotások promóciós felhasználása: 
A jelentkezo szavatolja a Szervezo Bizottság számára a jogot az alkotás egy részének, ill. a kapcsolódó 
anyagainak a felhasználásához a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál népszerusítése érdekében. Amennyiben 
az alkotás díjazásban részesül, a jelentkezo hozzájárulását adja a díjazott film vetítéséhez a Fesztivált követo 
hat hónapban. A vetítés kizárólag a Fesztivál bemutatását szolgálhatja.  
 

• Kópiák ajándékozása: 
A Fesztivál Iroda szívesen fogadja a fesztivál archívumának adományozott kópiákat.  
 

• Alkotások visszaküldése: 
A Szervezo Bizottság a Fesztivál befejezése után megkezdi a filmek/videók/DVD-k visszaküldését a 
jelentkezési lapon megjelölt címre. Az elozsurizésre érkezett VHS kazetták visszaküldését a Szervezo Bizottság 
nem vállalja. 
 

• A Szabályzatban nem említett esetek: 
A fenti szabályzatban nem említett esetekben a Szervezo Bizottság dönt. 
 

• A Szabályzat elfogadása: 
A jelentkezési lap Fesztiválra történo benyújtásával a jelentkezo elfogadja az ezen dokumentumban 
feltüntetett szabályokat. 

 
14. A jelentkezési anyagokat kérjük az alábbi címre küldje: 

KECSKEMÉTI ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL 2005 Fesztivál Iroda 
6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 21. 
 Tel.: +36 76/481-711 
Fax: +36 76/481-787 
E-mail: kfilm@kecskemetfilm.hu 
Web: www.kecskemetfilm.hu/festival 

 www.kaff.hu 
 
 

 
Ferenc Mikulás 
festival director 
 


