
 
 

TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK 
A MADÁCH SZÍNPADON ONLINE PROGRAMJAINAK KÖZVETÍTÉSEIHEZ 

 

 

 

1. Hozzáférés a Színház online tartalmaihoz 

 

A Színház vállalja, hogy a Partnerrel előre egyeztetett időpontban, és az attól számított, meghatározott 

időablakban a kiválasztott online tartalma(ka)t egy zárt internetes linken keresztül teszi elérhetővé Partner 

számára. Az együttműködés keretében Partner a megadott linken keresztül – a rendelkezésre álló időkeret 

figyelembevételével – az adott tartalmat korlátlan alkalommal elindíthatja, lejátszhatja, illetve megszakíthatja. 

 

 

2. Sávszélesség igények 

Színház a Madách SzínpadON online tartalmait Full HD (1920x1080) felbontásban közvetíti, ezért javasolja, 

hogy Partner az online közvetítésre alkalmas technikai berendezéseinek használatánál is ezt a beállítást 

válassza. Partnernek természetesen lehetősége van kisebb felbontásra kapcsolni, így a kiválasztott tartalmat 

akár lassabb internethozzáféréssel is megtekintheti. 

 

Minőség Felbontás Sávszélesség igény 

Alacsony 480x270 0,4 - 0,8 Mbps 

Közepes 640x360 0,8 - 1,2 Mbps 

Magas 960x540 1,2 - 1,5 Mbps 

720p HD 1280x720 1,5 - 4,0 Mbps 

1080p HD 1920x1080 5,0 - 10 Mbps 

 

3. Böngésző kompatibilitás 

Az előre egyeztetett online közvetítéseket Partner a Madách Színház honlapján, a 

www.madachszinhaz.hu/szinpadon oldalán keresztül érheti el. Utóbbi weboldal modern megoldásokat 

használ, ezért Színház javasolja a modern böngészők legfrissebb verzióinak használatát. Az alábbi táblázatban 

Partner ellenőrizheti, hogy böngészőjén minden funkció elérhető-e. 

Javaslatok: 

Böngésző Minimum verzió Támogatás szintje 

Internet Explorer - Nem támogatott * 

Edge 16 Majdnem teljes 

Firefox 54 Teljes 

Chrome 69 Teljes 

Safari 10.1 Teljes 

Opera 44 Teljes 

iOS Safari 10.3 Teljes 

Android Chrome 58 Teljes 

* Az Internet Explorer böngésző helyett már a Microsoft is az Edge böngésző használatát javasolja. 

  

http://www.madachszinhaz.hu/szinpadon
https://madachszinhaz.hu/technikai-kovetelmenyek#footnote-ie
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A Színház által tesztelt böngészők és verziók 

Böngésző Tesztelt verziók 

Internet Explorer  
Edge 85 

Firefox  
Chrome 85 

Safari 13.1 

Opera  
iOS Safari  
Android Chrome  
 

Kérjük, hogy legkésőbb a vetítés megkezdése előtti munkanapon ellenőrizze, hogy eszköze és böngészője 

képes-e a Madách SzínpadON előadásainak lejátszására. Ha a következő linken található lila dobozban 

megjelenik a videó, és le is tudja játszani, akkor az előadások lejátszásával sem lesz problémája: 

https://madachszinhaz.hu/technikai-kovetelmenyek. 

Amennyiben a fentiek között nem szerepel az a böngésző, amit használ, hibát talál, vagy az oldal nem 

megfelelően működik, kérjük, legkésőbb a vetítési napot megelőző munkanapon küldje el böngészője típusát 

és verzióját a helpdesk@madachszinhaz.hu címre. 
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