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Az Alapítvány a Magyar Színházakért, az eSzínház működtetője 2021. szeptember 17-e és 26-a 
között magyarországi és határon túli magyar színházak, független társulatok számára színházi 
fesztivált hirdet. A fesztivál az eSzínház platformján, az internet virtuális térében zajlik majd. 
 
Az eSzínház Fesztivál célja kettős: egyrészről hiánypótló módon az elmúlt évek nehézségei, a COVID-
dal sújtott évadok ellenére megmutatni a színházak értékes alkotásait, másrészt, hogy nézők és 
mecénások támogassák a színházakat, társulatokat és alkotókat azzal, hogy jegyet, bérletet váltanak 
a Fesztiválra, illetve mecenatúrát biztosítanak. Az eSzínház Fesztivál kiemelt hangsúlyt fektet arra, 
hogy bemutassa, hogy online vetítésre (streamre) adaptált előadások miképpen hoznak létre új 
látásmódot, új megközelítést, így biztosítva egyedi élményt a nézők számára. 
 
Az Alapítvány a Magyar Színházakért és az eSzínház hagyományt kíván teremteni úgy a fesztivál 
létrehozatalával, mint az eSzínház Közönségdíj és szakmai díjak megalapításával és kiosztásával. 
 
 

 Az eSzínház Fesztiválra 2021. szeptember 17-e és 26-a között kerül sor. 

 Magyarországi és határon túli magyar színházak, független társulatok előadásait, ehhez 
kapcsolódó beszélgetéseket láthatnak a nézők. 

 Az eSzínház Fesztiválra kizárólag olyan előadással lehet jelentkezni, amely 
o 2019 szeptemberét követően került bemutatásra, 
o magyar nyelvű, 
o jogtiszta és rendelkezik a szükséges felhasználási engedélyekkel, továbbá 
o még nem szerepelt fesztiválon. 

 Három kategóriában lehet jelentkezést leadni: prózai előadás, zenés előadás, gyerek- és 
ifjúsági előadás. 

 Egy Színház/Társulat kategóriánként egy előadással nevezhet. 

 Kategóriánként tíz előadást fogad be az eSzínház Fesztivál (előzetes válogatást követően). 

 Minden előadás az eSzínház Fesztivál teljes időtartama alatt megnézhető akár egyedi 
jegyvásárlással, akár bérlettel. Bérlet kategóriánként és az összes előadásra lesz elérhető. 

 A közönség szavaz a legjobb előadásról (eSzínház Fesztivál Közönségdíj). Kizárólag olyan néző 
szavazhat, aki legalább belenézett az adott előadásba. 

 Szakmai zsűri is értékeli az előadásokat. A zsűri tagjai: Ráckevei Anna színművész, Radnóti 
Zsuzsa dramaturg, Horváth Csaba rendező-koreográfus, Ujj Mészáros Károly filmrendező, 
Légrádi Gergely az eSzínház vezetője. 

 Kiosztásra kerülő szakmai díjak: 
o a legjobb digitális adaptáció (azaz a legjobb online vetítésre adaptált előadás), 
o a legjobb női főszereplő, 
o a legjobb férfi főszereplő, 
o a legjobb látványtervezés. 

 Kiosztásra kerül továbbá a legnézettebb előadás díja is. 

 A nyertesek pénzdíjazásban részesülnek. A szétosztásra kerülő pénzdíjak teljes összege: 1 
millió forint. 



 Az eSzínház Fesztivál során az előadásokat előre felvett, illetve élő beszélgetések, 
közönségtalálkozók kísérik, ahol – többek között – a közönség is aktívan részt vehet, 
kérdezhet. 

 A Színházak/Társulatok számára nincs jelentkezési vagy nevezési díj. 

 Az eSzínház Fesztivál minden egyes előadás után az adott előadásra eső jegybevétel 50%-át 
kifizeti az érintett Színháznak/Társulatnak az eSzínház Fesztivál zárását követő 30 napon 
belül. 

 A jelentkezés, majd az összes részvételi feltétel teljesítésének végső határideje: 2021. 
július 15., 23:59 perc. A jelentkezési és részvételi feltételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 Az eSzínház Fesztivál fenntartja a jogot, hogy bármely nevezett előadást (technikai okokból 
vagy az előválogatás során) ne fogadja be az eSzínház Fesztiválra. 

 További információ: fesztival@eszinhaz.hu 
 

Budapest, 2021. június 1. 
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1. sz. melléklet  Jelentkezési és részvételi feltételek 

 

 Az eSzínház Fesztiválra kizárólag olyan előadással lehet jelentkezni, amely 
o 2019 szeptemberét követően került bemutatásra, 
o magyar nyelvű, 
o jogtiszta és rendelkezik a szükséges felhasználási engedélyekkel, továbbá 
o még nem szerepelt fesztiválon. 

 

 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 
o a 2. és 3. számú melléklet kitöltésével és cégszerű (megfelelő képviseleti joggal 

történő) aláírásával, majd 
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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: 2021. július 15., 23:59 perc. 
 

 Az eSzínház Fesztivál minden Színházat/Társulatot – a Jelentkezési lapon megadott e-mail 
címen – legkésőbb 2021. augusztus 15-éig értesít a jelentkezés elfogadásáról. 

 

 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. 
 

  



2. sz. melléklet   Jelentkezési lap 

 

Színház/Társulat neve 
 

 

Színház/Társulat címe 
 

 

Színház/Társulat adószáma 
 

 

Az előadás szerzője és címe 
 

 

Az előadás rendezője 
 

 

Az előadás kategóriája1 
 

 

Az előadás hossza 
 

 

Ha az előadásnak van magyar és/vagy angol 
nyelvű felirata, akkor annak megjelölése 

 

Kapcsolattartó neve 
 

 

Kapcsolattartó telefonszáma 
 

 

Kapcsolattartó e-mail címe, amelyet a 
Színház/Társulat kapcsolattartásra kijelölt e-
mail címnek jelöl meg 
 

 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá elfogadom az 

eSzínház Fesztivál Felhívásában, továbbá Jelentkezési és részvételi feltételeiben 

foglaltakat. 

 

2021.                        (hónap)         (nap) 

 

 

_______________________________ 

[cégszerű, megfelelő képviseleti joggal bíró személy neve] 

[képviselt színház / társulat neve] 

  

                                                           
1 Prózai előadás, zenés előadás, gyerek- és ifjúsági előadás. 



3. sz. melléklet     Adatlap 

 

 

Leírás az előadásról 

(minimum 500 karakter, maximum 1500 karakter terjedelemben) 

 

Szereplők 

[felsorolás] 

 

Alkotók, közreműködők 

[felsorolás] 

 

A fotókat készítette 

 

 

 

 

 

2021.                        (hónap)         (nap) 

 

 

_______________________________ 

[cégszerű, megfelelő képviseleti joggal bíró személy neve] 

[képviselt színház / társulat neve] 

 


