
Az HBO felhívása sorozatkoncepciók benyújtására

A magyar  HBO  saját  gyártásban  elkészítendő  drámasorozatokhoz 
koncepciókat  vár.  A  felhívás  célja  olyan  eredeti  színvonalas 
sorozatkoncepciók felkutatása, melyek az HBO csatorna profiljába illenek, 
és  amiket  az  HBO,  beleértve  valamennyi  leány-  és  anyavállalatát, 
filmalkotások, filmsorozatok előállításához használhat fel.

A  sorozatterv  tartalmazzon  emlékezetes  visszatérő  karaktereket.  A 
folytatásos  sorozatok  előnyt  élveznek  az  epizódikus  típusú  szériákkal 
szemben.  Minisorozatokat  is  elfogadunk.  Nem  várunk  antológia, 
„nyomozós”  vagy  kórházsorozatokat,  hagyományos  szituációs 
komédiákat, illetve reality jellegű terveket.  

Egy alkotói csoport csak egy koncepcióval pályázhat.

A  sorozattervek  helyszíne  Magyarország legyen,  tematikájában 
kapcsolódjon a magyar kultúrához.

Formai követelmények:

A benyújtott sorozatterv terjedelme maximálisan 3 oldal (1500 szó) lehet.

A dokumentum tartalmazza az alábbiakat:

- Az alapötlet, a történet és a főszereplők rövid leírása (A karakterek 
bemutatása  a  cselekmény  leírásán  keresztül  történjen,  a 
viselkedésükből és az eseményekhez való hozzáállásukból derüljön 
ki jellemük – nem várunk hosszú karakterleírásokat, jellemrajzokat)

- A pilot epizód cselekményének rövid vázlata

- Az első évad cselekményének rövid leírása

- Epizódok száma 

- Epizódok hossza (30’ vagy 60’)

- Saját  ötlet  alapján  született  a  sorozat  ötletterv  vagy  adaptáció 
(amennyiben  az  utóbbi,  kérjük  megadni  a  megfilmesítési  jogok 
státuszát)

- Milyen típusú a sorozat (folytatásos, epizódszerű, kevert)

- A sorozat szélesebb társadalmi mondanivalója



- Jelzésszerű  utalás  a  folytatásra  –  a  potenciális  második  évad 
történetére

- Rövid érvelés amellett, mi teszi a sorozatot jellegzetesen HBO-hoz 
kapcsolódóvá és nem átlagos, kereskedelmi tévés műsorrá

- Egysoros utalás, hogy melyik már futó szériákhoz hasonlít a beadott 
sorozatkoncepció 

Szívesen  fogadunk  a  benyújtott  tervekhez  csatolt  kép-  és/vagy 
filmanyagokat (hangulatképek, pilot epizód nyers változata).  Amennyiben 
adaptációról  van  szó;  a  sorozat  alapjául  szolgáló  anyagokat  (könyv, 
képregény) is kérjük csatolni. 

Más írásbeli anyagot (forgatókönyv, treatment, szinopszis) egyelőre nem 
várunk.

Kizárólag a fenti formában benyújtott terveket bíráljuk el.

Amennyiben a sorozatterv az HBO profiljába vág, a szerzők személyes 
találkozó  keretében  lehetőséget  kaphatnak  az  ötlet  bővebb 
prezentációjára.

Ha az alkotó szóbeli prezentációja is meggyőző, az HBO megrendelheti a 
pilot epizód megírását.

A pályázat határideje: 2011. március 31.

A sorozatterveket Köteles Éva címére várjuk: eva.koteles@hbo.hu

A fedlapon kérjük, az alábbi adatokat tüntessék fel:
Név:
Elérhetőség:
A sorozat címe:
A sorozat műfaja:
Logline:
Szerzői jogi regisztráció dokumentációjának másolata:

Amennyiben ismert:
Rendező(k) neve:
Produkciós cég neve, címe:

Amennyiben adaptált alkotás:
Jogok státusza: 



Szerzői jogok

Jelen pályázat kapcsán az HBO a regisztrált, szerzői jogi védelem alatt álló 
sorozatkoncepciókat a regisztrációban meghatározottaknak megfelelően, a 
nem  regisztrált  koncepciókat  a  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI. 
törvény 1. §-ának (6) bekezdése alapján ötletként kezeli.
Az HBO a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, 
nem küldi  vissza,  felelősséget azokért semmilyen formában nem vállal, 
azokkal  kapcsolatosan  jelen  pályázat  alapján  semmilyen  fizetési  vagy 
egyéb kötelezettsége nincs.



HBO minőség
Sorozatkoncepció, forgatókönyv és dramaturgia szinten

Az HBO sorozatai merészek. Sokszor már koncepció szintjén meglepőek, 
megdöbbentőek. A cselekményvezetés, a jellemábrázolás és a szerkezet 
mind-mind egyedi és váratlan. 

High concept ötleteket szívesen látunk; amennyiben a sorozat 
alapkoncepciója egyszerűen, egy-két mondatban egyértelműen és 
érdekesen megfogalmazható, figyelemfelkeltő és/vagy szellemes, az 
megkönnyíti szélesebb közönséghez való eljutattását is. De az eredetiség 
fakadhat „egyszerűen” a sztori, szerkezet, jellemek és a szituációk 
összetettségéből is. 

Bármi, ami kereskedelmi vagy alap kábelcsatornákon leadható lenne, 
önmagában nem érdekes számunkra. Meg kell találni, mitől lesz 
merészebb, különlegesebb, emlékezetesebb anélkül, hogy olcsó, 
hatásvadász megoldásokat kellene alkalmazni.

Egy HBO sorozat tiszteli a nézőt. Nem a legkisebb közös többszöröst 
célozza, nem leereszkedő, nem könnyen emészthető, nem nyújt könnyű 
válaszokat. Mindig többet nyújt puszta szórakoztatásnál. Talán nehezebb 
követni, nagyobb figyelmet követel a közönségtől, de végső soron többet 
nyújt, mint egy kereskedelmi- vagy kábeltévés sorozat. A subtext, a 
felszín alatti, a látható cselekmény és kimondott szavak mögötti rejtett 
jelentés kulcsfontosságú.

Nem várunk antológiasorozatokat, valóságshow-kat, sem „epizódonként 
egy eset”-jellegű nyomozós/orvosos szériákat, hagyományos szituációs 
komédiákat – ezek kereskedelmi csatornákra jellemző műfajok.

Folytatásos történeteket keresünk, párhuzamos, átívelő 
cselekményszálakkal, ahol az egyes epizódok egy regény fejezeteit idézik.

Ha komikum is jellemzi a történetmesélést, az mindig legyen visszafogott, 
igényes, akár sötét. 

Emlékezetes, összetett visszatérő karakterek népesítsék be a 
történeteket. Világosan megrajzolt, de nem feltétlenül „jó”, szimpatikus 
emberek. A lényeg, hogy ismerősök, életszerűek legyenek, hogy a néző 
bennük saját életének egy-egy vetületét ismerje fel. Minden szereplő 
bírjon világos céllal (ez lehet egyszerűen a napról napra való túlélés is) és 
felismerhető jellemhibákkal. Minden sorozatba kell legalább egy (lehetőleg 
több) szereplő, akivel a néző az egész sorozatot képes hosszú távon 
azonosítani. 



Erőszak és meztelenség sose kerüljön öncélúan egy sorozatba. A vér 
és/vagy szex mindig a cselekményt szolgálja és mondjon el valamit a 
történet világáról és az azt benépesítő szereplőkről. 

A visszafogottság és finom történetszövés, a kimért – de sosem unalmas 
– tempó legyen jellemző, a szenzációhajhász, bulvár, olcsó 
meghökkentésre alapozó cselekményvezetés kerülendő. Az HBO sorozatok 
valódi emberi drámákról szólnak.

A történet legyen egyetemesen – határainkon túl is – értelmezhető, 
ugyanakkor jellemzően magyar. Ha történelmi vagy tudományos-
fantasztikus közegben, a jövőben játszódik is, a szereplők és sztorik a mai 
társadalmunk problémáit, jelenségeit dolgozzák fel, mindennapjaink 
kérdéseire keressenek választ.

Minden HBO sorozat számos ilyen kérdést feszeget, mondanivalót 
(premisszát) tartalmaz, akár rejtetten is. Ezek a releváns és lényeges 
kérdések további gondolkodásra késztetik a nézőt a sorozat elsődleges 
szórakoztató funkcióján túl. 

Konkrét példákért javasoljuk az HBO honlapjának böngészését. 


