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1. Online regisztráció/beadandó művek adatainak feltöltése (2017. június 20 – 2017. július 

14.) 
Valamennyi, a tárlatra jelentkező művésznek kötelező regisztrálni www.oszitarlat.hu oldalon. 
Akik ezt már az előző években megtették, azoknak csak a beadandó művek adatait kell 
feltöltenie a rendszerbe. Kérjük, ellenőrizze a korábban felvitt regisztrációját – elsődlegesen 
értesítési elérhetőségeit (cím, e-mail, telefonszám). 
A beadandó művekről kötelező fotót is feltölteni, de nem szükséges nyomdai minőségben. 
A beadással és a regisztrációval kapcsolatban kizárólagos kapcsolattartó: Csányi-Balogh Tímea 
(62/242-224/13-as mellék, oszitarlat@tjm.hu).  
A határidő lejárta után regisztrálni nem lehet. 

2. A regisztrált művek beadása (Minden regisztrált művet kérünk beadni, ugyanis a zsűrizés 
nem elektronikusan történik.) 

Budapest, Műcsarnok 
                    2017. július 24-én, hétfőn (10 órától 15 óráig) 

Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria 
                      Szőnyi utca felőli bejárat (gépjárművel is be lehet állni az udvarra) 
                      2017. július 17-től július 21-ig, hétfőtől-péntekig  

hétfő-csütörtök: 9 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 12 óráig 
Kizárólag csak az előzőleg online regisztrált műveket fogadjuk be. 

3. Művek zsűrizése (2017. augusztus 2-4.) (A válogatás nem elektronikus módon történik.) 
 Zsűritagok: 

Dr. Nagy Imre – múzeumigazgató, művészettörténész, a zsűri elnöke 
Dr. Pogány Gábor – művészettörténész, a kiállítás kurátora 
Aknay János – festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja  
Nagy Gábor – grafikusművész 
Kondor Attila – festőművész 
Taubert László – szobrászművész 
Fehér Dávid – művészettörténész  
Mucsi Emese – művészettörténész, a katalógus előszóírója 
Hegedűsné Dékány Magdolna – művészeti tanácsadó 

4. Művészek kiértesítése e-mailben történik, a bennmaradt művek listája a www.oszitarlat.hu 
honlapra kerül ki. (2017. augusztus 11-ig) 

 
5. Kizsűrizett művek visszaadása 

Budapest, Műcsarnok 
                    2017. augusztus 28-án, hétfőn (10 órától 15 óráig) 

Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria 
                        2017. augusztus 21-től augusztus 25-ig, hétfőtől-péntekig 
              hétfő-csütörtök: 9 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 12 óráig 

6. Megnyitó: 2017. október 8. (vasárnap) déli 12 óra, Alföldi Galéria, Kossuth tér 8. 

7. Kiállítás időtartama: 2017. október 8- 2017. december 3. 

8. Művek visszaadása: 
Budapest, Műcsarnok 

                    2017. december 11-én, hétfőn (10 órától 15 óráig) 
Hódmezővásárhely, Alföldi Galéria 

                      2017. december 8-tól 15-ig,  
hétfő-csütörtök: 9 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 12 óráig 

9. Az át nem vett műveket 2018. január 31-ig áll módjukban személyesen elszállítani a 
művészeknek. E határidőt követően 500 Ft/nap tárolási díjat számítunk fel.  


