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Pályázat  
a Színház- és Filmművészeti Egyetem   

nem vizsgaprodukciók keretében létrejövő önálló színpadi vagy filmes produkciók megvalósítására  
  
Pályázati keretösszeg: 25 Millió Ft.  
  
Egy pályázati kérelemmel elnyerhető maximális támogatás összege: 1 Millió Ft.  
  
Beadható pályázatok száma: korlátlan 
  
Pályázók köre: a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói 
  
Megvalósítás időtartama: 2022. július 01. - 2023 június 30. között megvalósuló, új színházi, 
vagy filmes nem vizsgaprodukció keretében létrejövő alkotásokra lehet pályázni.   
  
Benyújtási határidő: folyamatos elbírálás 
  
Pályázat célja: Az egyetemi polgárság alkotóművészi kibontakozásának támogatása. A képzés keretein 
túlmutató – nem vizsgaelőadásként készülő - új művészeti produkciók, együttműködések létrejöttének 
támogatása. Az egyetemi innováció keretében az egyetemi brand erősítése, így forgalmazásra, 
fesztiválon és egyéb helyszíneken történő részvételre alkalmas művészeti alkotások létrehozásának, 
megvalósításának támogatása.  
  
Pályázat benyújtásának feltétele és a pályázathoz mellékelendő dokumentumok listája színházi 
produkciók esetében:  

1. A megvalósítandó produkció művészeti szinopszisa, szövegkönyv 
2. Látványtervekre vonatkozó elképzelések bemutatása  
3. Felkérni tervezett alkotók és közreműködők ismertetése  
4. Színpadtechnikai, technikai igények bemutatása 
5. A kész produkció játszóhelyének, szándéknyilatkozat nyertes pályázat esetére a bemutató 

helyszínétől  
6. A megvalósításához szükséges szerzői jogi engedélyek felsorolása, bemutatása  
7. Kiadói jogok gyakorlásához – lemondó nyilatkozat (1. sz. melléklet minta szerint)  
8. Produkciós költségvetés (humán és dologi költségek, egyéb pénzügyi források)  
9. Tervezett próbaidőszak időbeosztásának bemutatása  
10. Bemutató tervezett időpontja és tervezett előadásszám  
11. Felelősséget vállaló tanár (produkciós vezető) aláírása  

 
Pályázat benyújtásának feltétele és a pályázathoz mellékelendő dokumentumok listája filmes 
produkciók esetében:  
 

1. A megvalósítandó produkció művészeti szinopszisa és forgatókönyve 
2. Gyártási terv 
3. Látványtervekre, helyszínekre vonatkozó elképzelések bemutatása  
4. Felkérni tervezett alkotók és közreműködők ismertetése  
5. Technikai igények bemutatása 
6. A megvalósításához szükséges szerzői jogi engedélyek felsorolása, bemutatása  
7. Joglemondó nyilatkozat(ok) 
8. Produkciós költségvetés (humán és dologi költségek, egyéb pénzügyi források)  
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9. Tervezett forgatási időszak és utómunkák időbeosztásának bemutatása  
10. Felelősséget vállaló tanár (produkciós vezető) aláírása  

Az elbírálás szempontjai:  

• a tervezett produkció pályázati célokhoz történő illeszkedése, művészi és szakmai színvonala, 
jelentősége  

• a pályázati kiírás formai követelményeinek teljesítése  
• a program szakértői véleményezése  
• a benyújtott költségvetés megalapozottsága, realitása  

  
Nyertes pályázat esetén a létrejövő produkció kiadói jog gyakorlója az Színház- és Filmművészeti 
Egyetem, így a nyilvános bemutatás, forgalmazás esetén az erre vonatkozó jogok illetik meg.  


