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A JÁTÉKSZÍN JUBILEUMI VÍGJÁTÉK PÁLYÁZATA

A 10 éve újjászületett Játékszín születésnapja alkalmából vígjáték pályázatot hirdet.

A pályázatra magyar alkotóknak olyan vígjátékait várjuk, amelyek eddig nem jelentek meg és még 
nem is mutatták be. A pályamű egy helyszínen játszódjon, és 6-8 szereplős legyen, s illeszkedjen a 
megújult Játékszín modern, ugyanakkor a hagyományokat is ápoló arculatához. 

Egy szerző egy pályamunkával nevezhet, melyet elektronikus úton kell elküldeni a 
palyazat@jatekszin.hu e-mail címre.

A pályázat jeligés, tehát az alkotáson és annak címén kívül kizárólag a pályázó egyénileg választott 
jeligéjét, illetve a pályázat megnevezését tartalmazhatja az e-mail. 
A pályázó nevét, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím, stb). és jeligéjét tartalmazó zárt borítékot 
pedig postán kérik elküldeni a Játékszín címére (1066 Budapest, Teréz krt. 48.). 

A Játékszín szakmai bizottsága a verseny végén egy munkát díjaz.
Az értékelő bizottság tagjai: Zsurzs Kati színművész; Lőkös Ildikó dramaturg; Szakonyi Károly író; Szen-
te Vajk író, színész, rendező és Bank Tamás, a Játékszín igazgatója, a zsűri elnöke.
A nyertes 1.000.000 forint összegű díjban részesül, a nyertes vígjátékot pedig a Játékszín a 2023-ban – 
nem kötelező módon – bemutathatja.

A pályázat nyertese a pályázat benyújtásával tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a jelen 
Pályázati kiírásban meghatározott pályadíj ellenében a Játékszín a nyertes pályázat anyagának fel-
használására a pályamű Játékszínben megvalósuló bemutatóját követő három évig területi korlátozás 
nélküli teljes és kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő jogot szerez, illetve a nyertes pályá-
zat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja, melynek keretében különösen, de nem kizáró-
lagosan
(a) a Játékszín jogosult a pályaművet belátása szerinti alkalommal időbeli és területi korlátozás nélkül 
székhelyén és székhelyén kívül bárhol előadni akár a világ bármely országában.
(b) a Játékszín a színházi előadás mellett jogosult a pályamű előadását számítógépes hálózat útján, 
illetve interneten történő nyilvánossághoz közvetítésére (streaming).
(c) a Játékszín jogosult a pályaművet a színpadi szükségszerűségnek megfelelően vagy egyéb okokból 
módosítani,
(d) a Játékszín jogosult a pályamű előadásáról videó, kép és hangfelvétel rögzítést készíteni, a rögzített 
anyagot megvágni, és az így megvágott anyagot jogosult korlátlan reklámtevékenységre felhasználni 
a pályamű által érintett darab népszerűsítése céljából.
A pályázat nyertese a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát (Szjt. 51. 
§ (1) bek.) a szerződés aláírásától számított két évig nem gyakorolhatja.

Pályázati feltételek
- A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és 
egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A 
feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése 
után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, valamint a Játékszín fenti jog-
sértésből eredő kárát megtéríteni.
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- A Játékszín a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja
A pályamunkák benyújtási határideje: 2022. április 30. 24:00 
A pályamunkák elbírálásának határideje: 2022. május 31. 24:00 
A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja.
A pályázat egyfordulós.

A pályázatról bővebb információ a palyazat@jatekszin.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2022. január 10. 

Bank Tamás
a Játékszín igazgatója 


