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TÁJÉKOZTATÓ CSOPORTOS TERMÉKMINŐSÍTÉSRŐL 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az OMSZI Nonprofit Kft. következő csoportos termékminősítését                     

2022. december 1-én, csütörtökön 10:00-tól tartjuk meg az Alkotóművészeti Igazgatóság épületében 

(Cím: 1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 12.) Bejárat: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 39.  

 

Jelentkezési határidő: 2022. november 10. (csütörtök) 

 

A minősítés folyamata: 

 

A termékminősítésen való részvételhez a következőket kell megküldeni a szakvelemenyek@omszi.hu             

e-mail címre: 

 

• a jelentkező és a termék adataival (maximum 10 db termék minősíthető) word-ben kitöltött „Szakértői 

minősítő adatlapot” mely a http://alkotomuveszet.omszi.hu/termekminosites oldalról letölthető                                  

A kitöltött, aláírt adatlapot beszkennelve is kérjük megküldeni, valamint a termékminősítésre elhozni! 

Felhívjuk figyelmét, hogy a termékminősítésen csak az adatlapon feltüntetett termékeket áll 

módunkban minősíteni.  

• a zsűriztetni kívánt termékfotókat 

• az alkotó szakmai bemutatkozó anyagát (pár mondat is elég az alkotásaira vonatkozóan, milyen 

indíttatásból, hogyan készültek) 

• számlázással kapcsolatos információt: magánszemély, adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó 

vagy cég nevében szeretne szerződni 

 

Jelentkezését követően elküldjük árajánlatunkat, elfogadása után elkészítjük szerződését, melyet e-mailben 

küldünk meg. A szerződést kinyomtatva, aláírva és beszkennelve e-mailben, majd a 3 aláírt eredeti 

példányát postai úton alábbi levelezési címre kell visszaküldeni: 

OMSZI Nonprofit Kft. 1364 Budapest, Pf.: 83. 

 

A termékminősítés díját - szerződés mindkét fél általi aláírását követően – kell befizetni a szerződésben 

megadott névről és bankszámláról az OMSZI Nonprofit Kft. bankszámlaszámára legkésőbb három 

munkanappal a zsűri előtt 2022. november 28. (hétfő) 24:00-ig. 

 

A zsűrizés napján 9:00-tól érkezhetnek az alkotók és 9:30-ig helyezhetik ki a munkáikat. A zsűrire 

kötelező elhozni: 

 

• a termékeket 

• az eredeti, aláírt „Szakértői minősítő adatlapot” 

• 2-2 db fényképet minden alkotásról 

 

      A fénykép formai követelményei:  

 

• névvel és a mű címével feliratozva  

• a „Szakértői minősítő adatlap”-on megadott sorszámokkal megegyező számmal ellátva  

• lehetőleg A/6-os méretben kinyomtatva, NEM szükséges fotópapírra  

• amennyiben lehetséges a termékről fehér háttér előtt készüljön a fotó 

 

Amennyiben a zsűrizés napján nem ér rá, nem tudja aznap behozni a termékeit és leadni a termékminősítéshez 

szükséges dokumentumokat, úgy azt megteheti korábban is, a zsűrit megelőző pár napban. 

A termékminősítésen az alkotók nem lehetnek jelen, de utána van lehetőség a szakértőkkel találkozni és 

beszélgetni. 

A zsűrizést követően hazavihetők az alkotások. (Nem kötelező aznap, később is elvihetőek a bemutatott 

termékek.) 

A Szakvéleményt és az Oklevelet a termékminősítést követő 30 napon belül megküldjük az alkotó részére. 
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