
Az Örkény István Színház 

drámapályázata 

Örkény István születésének századik évfordulója alkalmából 

 

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre tér 6.; 

cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-928209) nyílt egyfordulós 

drámapályázatot hirdet az alábbi feltételekkel: 

 

1. A pályázó 

1.1 Pályázatot nyújthat be bármely, a pályázat leadási határidejekor negyven éves kor 

alatti nagykorú természetes személy. 

1.2 Negyven éves kor fölött csak olyan szerző jelentkezését fogadjuk el, akinek legalább 

két színpadi művét (eredeti művet vagy adaptációt) korábban bemutatták már, illetve 

aki drámaíróként még nem jelentkezett, de számottevő, országos kiadónál megjelenő 

szépirodalmi munkássággal rendelkezik.  

2. A pályamű 

2.1 A pályamű még nem megjelent, színre nem került alkotás legyen, és ez folyamatosan 

fennálljon a pályázat elbírálási határidejéig.  

2.2 A pályamű bemutatható legyen az Örkény Színház művészi és technikai apparátusával 

(A pályamű színpadra vihető legyen legfeljebb 16 színművész, illetve legfeljebb 7 

tagú zenekar által.).  

2.3 Tematikai és műfaji megkötés nincs.  

2.4 A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi terméke lehet. 

3. A pályázat díjazása 

3.1 A díj mértéke 

Első díj:  bruttó 1.500.000,- Ft. 

Második díj  bruttó 1.000.000,- Ft.  

Harmadik díj  bruttó 500.000 Ft.  

A díjakat az Egis Nyrt. ajánlotta fel, ahol Örkény István írói szilenciumának éveiben, 

1957 és 1962 között, mint gyógyszerész és vegyészmérnök dolgozott. 

3.2 A díj kifizetésére a pályázat eredményhirdetést követően megkötendő szerződés 

aláírásától számított 30 napon belül kerül sor. 

4. A pályázat egyéb feltételei 
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4.1 A díjazott művek kizárólagos színházi előadási joga az Örkény István Színházat illeti 

meg a világ teljes területére, a pályázat elbírálásától számított 5 (öt) éven keresztül. Az 

Örkény István Színház a pályaművel kapcsolatos felhasználási jogosultságát – a 

szerzővel történő előzetes egyeztetés alapján – továbbengedélyezheti harmadik felek 

részére. 

4.2 A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. a 

pályázatát, a pályaművet és az abban megadott személyes adatokat a jelen pályázat 

céljából a pályázat elbírálástól számított 6 (hat) hónapig kezelje. 

4.3 Az Örkény István Színház a pályázatokat titkosan kezeli, és a nem díjazott 

pályamunkákat a 4.2 pontban meghatározott időtartam lejártát követően 

megsemmisíti. 

4.4 A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályaműve díjazásban részesül, úgy 

az Örkény István Színház a pályázó nevét, rövid életrajzát és pályaművének lényegét a 

szerzővel egyeztetett módon nyilvánosságra hozza, azt publikálja. 

4.5 Az Örkény István Színház a díjazott pályázókkal szerződést köt. 

5. A pályázat leadása 

5.1 A magyar nyelvű pályázatnak 2011. december 31. 17:00 óráig kell megérkeznie az 

alábbi címre: 

Örkény István Színház Nonprofit Kft. 

Drámapályázat 

1075 Budapest, Madách tér 6. 

5.2 A pályázat jeligés. A pályaművet egy nyomtatott példányban és elektronikus 

adathordozón kell benyújtani, amely az alkotáson és annak címén kívül kizárólag a 

pályázó egyénileg választott jeligéjét (a borítóoldalon) tartalmazhatja. A pályaművön a 

szerző nevének vagy felvett művésznevének feltüntetése tilos! 

5.3 A pályázatnak a pályaművön felül. zárt borítékban tartalmazni kell:  

(a) a pályázó személyes adatait (név, lakcím, értesítési cím, telefonszám és e-mail 

cím), 

(b) valamint az 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 4.4 és 4.5 pontokban meghatározottak szerinti 

nyilatkozatát (a nyilatkozatminta jelen pályázati kiírás mellékletét képezi), és 

(c) a pályázó önéletrajzát. 

A zárt borítékon kizárólag a pályázó egyénileg választott, a pályaművön is feltüntetett 

jeligét kell feltüntetni! 

6. A pályázat elbírálása 
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6.1 A bíráló bizottság tagjai: Radnóti Zsuzsa, Mácsai Pál, Radnai Annamária, Gáspár 

Ildikó és Forgách András. 

6.2 A pályázat végeredménye az író születésnapján, 2012. április 5-én kerül kihirdetésre 

sajtótájékoztató keretében, illetve a www.orkenyszinhaz.hu internetes címen. Ezt 

követően az Örkény István Színház a díjazott pályázókat írásban is értesíti a 

pályázatuk eredményéről. 

6.3 Az Örkény István Színház fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben 

érvénytelennek nyilvánítsa. 

6.4 A jelen pályázati kiírás nem eredményezi az Örkény István Színház szerződéskötési 

kötelezettségét, az nem minősül szerződéskötési ajánlatnak. 

 

A díjazott művet vagy műveket, amennyiben a bíráló bizottság megfelelő színvonalúnak ítéli, 

az Örkény István Színház a 2012/13-as vagy az azt követő évadban színre viszi.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető az Örkény István Színház 

Titkárságán. 

 

Budapest, 2011. április 5. 

 

Örkény István Színház Nonprofit Kft. 

http://www.orkenyszinhaz.hu/

