
1. sz. melléklet  Jelentkezési és részvételi feltételek 

 

• Az eSzínház Fesztiválra kizárólag olyan előadással lehet jelentkezni, amely 
o 2020 szeptemberét követően került bemutatásra, vagy ezen időpontot követően 

került sor a felvételre, amely során az alkotók más megközelítésbe helyezték az 
előadást, azaz online vetítésre (streamre) adaptált felvételt hoztak létre, 

o magyar nyelvű, 
o jogtiszta és rendelkezik a szükséges felhasználási engedélyekkel. 

 
• A Színházak/Társulatok a jelentkezés beadásával vállalják, hogy 

o az előadás (és a hozzá kapcsolódó trailer, továbbá fotók) jogtiszták, azaz pályázó 
színházak/társulatok rendelkeznek a szükséges felhatalmazással és jogdíj-
megállapodásokkal annak érdekében, hogy az eSzínház Fesztivál során az érintett 
előadást korlátozásmentesen nyilvánosságra lehessen hozni az online térben (azaz 
közönséghez lehessen közvetíteni), továbbá azokból részleteket, ajánlókat, 
hirdetéseket lehessen közreadni, publikálni az eSzínház Fesztivállal összefüggésben, 

o az előadás eSzínház Fesztivállal összefüggő jogdíjait megfizetik az arra jogosultaknak, 
o az előadás (és a hozzá kapcsolódó trailer, továbbá fotók) nyilvánosságra hozása, 

közönséghez közvetítése az online térben nem sérti harmadik személyek jogait, 
o a színházak / társulatok kötelesek az eSzínház Fesztivállal kapcsolatban  

 megteendő marketing és kommunikációs tevékenységük előtt egyeztetni az 
eSzínházzal, 

 minden marketing és kommunikációs tevékenységük során meg kell 
jeleníteniük az eSzínház Fesztivál logo-ját. 

 
• Az eSzínház Fesztivál joga meghatározni az eSzínház Fesztiválon bemutatásra kerülő 

(közönséghez közvetítendő) előadások, tartalmak marketingjét, hirdetéseit és árazását. 
 

• Minden Színház/Társulat 5 tiszteletjegyet (megtekintési jogosultságot) kap a saját 
előadásához. Emellett minden Színház/Társulat kedvezményes áron tud a saját előadására 
jegyet (jogosultságot) váltani. 

 
• Technikai előírások: 

o az eSzínház Fesztivál legalább fullHD minőségű felvételt fogad el mp4 formátumban, 
amely a következő paraméterekkel rendelkezik: 25 FPS, 3500-6000 bitrate, megfelelő 
deinterlace-szel ellátott, stereo hang, 

o amennyiben az adott előadásnak van magyar és/vagy angol nyelvű felirata, akkor az 
SRT formátumban timecode-olva kell megadni, 

o az előadás mellett minimum 30 másodperces, maximum 150 másodperces trailert is 
be kell adni az előadásokra vonatkozó technikai paraméterekkel, 

o az előadás mellett minimum 5 maximum 12 fotót az előadásról be kell adni az alábbi 
paraméterekkel: 
 fekvő elrendezésű legyen, 
 kevesebb, mint 1 MB / kép nagyságú, és 
 1000x800 méretű. 

 
• A jelentkezéseket a fesztival@eszinhaz.hu e-mail címre kell elküldeni 

mailto:fesztival@eszinhaz.hu


o a 2. és 3. számú melléklet kitöltésével és cégszerű (megfelelő képviseleti joggal 
történő) aláírásával, majd 

o az eSzínház Fesztivál visszajelzését követően az előadást, a trailert és a képeket a 
visszajelzésben megadott módon feltölteni.  

 
• A jelentkezés, majd az összes részvételi feltétel (így a feltöltések) teljesítésének végső 

határideje: 2022. július 15., 23:59 perc. 
 

• Az eSzínház Fesztivál minden Színházat/Társulatot – a Jelentkezési lapon megadott e-mail 
címen – legkésőbb 2022. augusztus 15-éig értesít a jelentkezés elfogadásáról. A jelentkezés 
elfogadása esetében külön (íven szerkesztett) szerződést nem kötnek a felek, az Alapítvány 
és az érintett Színház / Társulat közötti szerződés tartalmát a Pályázati Felhívás és annak 
mellékleteiben foglaltak tartalmazzák, amely szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha az 
érintett Színház / Társulat érvényes jelentkezését az Alapítvány a Magyar Színházakért 
elfogadja, és erről értesíti érintett Színházat / Társulatot. 

 
• A jelentkezéssel és részvétellel kapcsolatos minden költség az érintett Színházat / Társulatot 

terheli. 
 

• Az Alapítvány a Magyar Színházakért fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassa az 
eSzínház Fesztivál jelentkezési és részvételi feltételeit, lebonyolításának rendjét, részleteit. 
 

  




