
 

 

A produkciószervezés menete 
Országjárás alprogram 

A 2023. évben az alábbi struktúrában lehet előadást szervezni 
az Országjárás alprogram keretében. A négy szakaszból álló, új 
rendszer megkönnyíti a produkciószervezés folyamatát,mind a 
befogadói, mind az alkotói oldalnak. 

 
1. szakasz 

Előadás választás 

 
• Az előadás választás harmadévre (4 hónap) előre történik, egy 

befogadóhely maximum 2 előadást valósíthat meg az adott 
időszakban. 

 

• Az előadás választás a Déryné Program honlapjánkeresztül 
történik 

 
2. szakasz 

Elbírálási szakasz 

Az előadás választást követően a Déryné Program elbírálja az 
adott jelentkezéseket. Az elbírálásnál a Déryné Program missziójá- 
nak teljesülésén túl, figyelembe vesszük a technikai egyeztethető- 
séget és a szabályzat szempontjait is az alábbiak szerint: 

 

• a Déryné Program missziójá- 
nak teljesülése 

• a program költségvetése 

• a program által vállalt előa- 
dásszám 

• előadás arányok 

• az alkotók szabad kapacitása 

• a nettó 500.000 Ft vagy a 
feletti költségvetéssel bíró 
produkciók egy naptári éven 
belül maximum 12 db tájelőa- 
dást valósíthatnak meg 

• előző terminusból átszerve- 
zésre kerülő előadások 

• a településen már megvalósult 
vagy egyeztetés alatt lévő 
produkciók száma (egy naptári 
évenbelülmaximum 5) 

• földrajzi adottságok 

• közönségszervezés hatékonysága 

• technikai megvalósíthatóság 

• műszaki felszereltség 

• alkotói kérések 

• alkotói értékelések és visz- 
szajelzések 



 

 

 

3. szakasz 

Kiértesítés 

 
• A jóváhagyott és az elutasított jelentkezők kiértesítése. 

 

• A jóváhagyott befogadónak és az általa kiválasztott alkotónak 
elküldésre kerülnek a technikai adatlapok, az előadás egyeztető 
sablonok és a kontaktok. 

 

 
 

4. szakasz 

Egyeztetési időszak és Szerződéskötés 

 
• A befogadó és az alkotó közösen fixálnak egy időpontot az adott 

harmadévre. 

 

• Továbbá leegyeztetik a technikát és a megvalósítás részleteit. 
 

• Beküldi mindkét partner az előadás egyeztető sablont. 
 

• Az alkotó leadja az egyedi költségtervet. 
 

• A beküldött dokumentációt a Déryné Program ellenőrzi - ha kell 
javítja - majd jóváhagyja. 

 
• Fontos: szerződéskötésre csak elfogadott előadásegyeztető 

sablon és egyedi költségterv alapján kerülhet sor. 

 
 

Az egyes előadások megvalósításának menetéről 
további információkat az alábbi linken talál: 

 

https://deryneprogram.hu/wp-content/upload- 
s/2021/10/tajekozta- 
to-a-produkcioszervezes-meneterol-az-orszagjaras 
-alprogramban.pdf 



 

 
 

A 2023. év tervezett ütemezése: 
 

2022. október 1 – október 31.: 
Előadás választás 2023. I. harmadévre (január 1 – április 30.) 

 

2022. november 1 – 21.: Elbírálási időszak I. harmadév 

 

2022. november 22.: Kiértesítés I. 
 

2022. november 22 – 2023. január 31.: 

Egyeztetési időszak és Szerződéskötés 

 

2022. december 15.: Alkotói jelentkezési határidő 
 

2023. január második hete – Bizottsági Ülés 
 

2023. február 1 – február 28.: 

Előadás választás 2023. II. harmadévre (május 1 – augusztus 31.) 
 

2023. március 1 – 20.: Elbírálás II. harmadév 
 

2023. március 21.: Kiértesítés II. 
 

2023. március 21 – május 31.: 

Egyeztetési időszak és Szerződéskötés a II. harmadévre 
 

2023. április 15.: Alkotói jelentkezési határidő (új produkciókkal) 
 

2023. május második hete - Bizottsági Ülés 
 

2023. június 1 – június 30.: 

Előadás választás a III. harmadévre (szeptember 1 – december 31.) 

 

2023. július 1 – 21.: Elbírálás III. harmadév 
 

2023. július 24.: Kiértesítés III. 
 

2023. július 24 – szeptember 30.: 

Egyeztetési időszak és Szerződéskötés a III. harmadévre 
 

2023. augusztus 15.: Alkotói jelentkezési határidő (új produkciókkal) 
 

2023. szeptember második hete- Bizottsági Ülés 

 

2023. október 1 - 31. 

Előadás választás 2024. I. harmadévre (január 1 – április 30.) 
 

2023. november 1 - 21.: Elbírálási időszak I. harmadév 
 

2023. november 22.: Kiértesítés I. 
 

2023. november 22 - 2024. január 31.: 

Egyeztetési időszak és Szerződéskötés 


