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Előszó 

Az elmúlt másfél évtized alatt a magyar filmipar teljes bevétele több mint húszszorosára nőtt. 

Ennek egyik következménye, hogy egyre több szó esik a hazai filmes hiányszakmákról és 

munkaerőhiányról. Míg az első állítás könnyen bizonyítható mérhető adatokkal, addig a 

második esetében hiányoznak a pontos számok. A filmszakma fejlesztését célzó stratégia 

megalkotásához szükséges tisztánlátás és a tervezhetőség igénye vezérelte a Magyar Nemzeti 

Filmalapot abban, hogy 2018-ban kutatást kezdeményezett, amiben a filmes szakmák, az 

oktatás és képzés összefüggéseit kereste. Ez is egy fontos mérföldkő a 2016-ban, a hazai 

filmgyártás versenyképességének fokozása érdekében elindított Filmipari Képzési Program 

megvalósításában.   

A munka megkezdésekor tudtuk, hogy a filmes iparág nehezen körülhatárolható és számos 

területe a kérdőíves kutatási módszerrel nem igazán felmérhető, de azt nem sejtettük, hogy 

az életbe lépő GDPR szigorítás tovább nehezíti az amúgy sem könnyű adatgyűjtést.  

Ebben az úttörő vállalkozásban a számos akadály ellenére is elmondhatjuk, hogy ezzel a 

tanulmánnyal kijelöltük a „nulla kilométerkövet”, most először indult el a magyar filmipar és 

az oktatás közti összefüggések egy fajta számszerűsítése, szisztematikus mérése és az adatok 

értelmezése, ami reményeink szerint tovább segíti a szakmai párbeszédet és közös 

gondolkodást. A jelen kutatás célja a konkrét, meghivatkozható adatok előállítása volt, amit, 

ha éves-kétéves rendszerességgel megismétlünk, képesek leszünk már trendeket is látni és 

átfogó stratégiát tervezni. A napi munkánk során tapasztalataink és megérzéseink mellett 

immár a számokra is alapozhatunk. 

A kutatást Antal Dániel, közgazdász és pénzügyi értékelési szakember vezette, aki 2014 óta 

működteti a Közép-Európai Szórakoztatóipari és Média Adatbázisokat, amit a régió számos 

szakmai szervezete használ a munkájában.  

A Filmalap ezúton is külön köszöni a hazai gyártócégek, filmes szövetségek és egyesületek, 

illetve a filmes képzőintézmények segítségét a kérdőív megosztásában, amelynek 

köszönhetően közel ezren vettek részt a kutatásban.  

 

Lányi Eszter, a Filmalap képzési és innovációs igazgatója  



Hiány, értéknövelés, utánpótlás – a tanulmány rövid változata 

A hazai filmgyártás versenyképességének növelése érdekében 2016-ban elindult a Filmipari 
Képzési Program, amelynek elsődleges célja a szakma számos területén tapasztalt 
munkaerőhiány megszüntetése, valamint a filmes szakemberek utánpótlásának 
megteremtése. 

A Magyar Nemzeti Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatóságának megbízásából 2018-ban 
olyan kvantitatív kutatást végeztünk, amely versenyképességi szempontból értékelte a 
magyar filmipar képzési helyzetét, az első programok egyes eredményeit, és megkísérelte 
pontosabban körülhatárolni a gyártó vállalkozások által jelzett munkaerőhiányt. 

Az adatfelvétel és a tanulmány során arra törekedtünk, hogy figyelembe vegyük a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az Európai Unió folyamatos és ad hoc vizsgálatait, 
továbbá, hogy a magyar filmiparban használt elképzeléseket tágabb kontextusba helyezzük. A 
munkaerőhiány 2018-ban ugyanis egyáltalán nem csak filmipari és magyarországi jelenség. 
Szempontjaink közé tartozott, hogy elkülönítsük azokat a problémákat, amelyek a filmipar 
vagy a tágabb mozgóképes iparágak körében kezelhetők azoktól, amelyek nemzeti vagy EU-
szintű beavatkozást igényelnek. Eredményeinket azoknak a versenyképes filmgyártó 
országoknak a tapasztalataival együtt mutatjuk be, amelyeket az itthon érzékelt problémákra 
már korábban kidolgoztak. 

Javaslataink az alábbi problémákra keresik a válaszokat: 

• az (érzékelt) munkaerőhiány csökkentése, elsősorban új pályakezdők munkába állásának 
segítésével, a stábok számának fenntartásával vagy bővítésével; 

• a hozzáadott érték növelése érdekében a szakemberek továbbképzése, illetve olyan új 
tudás és technológia meghonosítása, amelyet jelenleg a magyar stábok külföldről 
rendelnek meg; 

• a minőségi problémák csökkentése, mivel megítélésünk szerint nem a munkaerő abszolút 
hiánya, hanem a készséghiány a nagyobb probléma; 

• a partnerségi viszony kialakításának lehetőségei a gyengén szervezett munkaadói, 
munkavállalói oldal és a Filmalap között. 

Bár célunk elsősorban a filmgyártás munkaerő-utánpótlásának a vizsgálata volt, a legtöbb 
szakmai feladatkörben olyan emberek dolgoznak, akik általában filmes, tévés, videós vagy más 
mozgóképes feladatokat is ellátnak. Ezért a megállapításaink többsége az egész mozgóképes 
szakmára vonatkozik. A partnerség kialakítása különösen fontos a magyar mozgóképes 
szakmában, mivel a legtöbb szakember szabadúszóként vagy mikrovállalkozás formájában 
dolgozik, nem tagja sem munkaadói, sem munkavállalói szervezetnek, és nem rendelkezik 
semmilyen humánpolitikai kapacitással. Ez nemhogy képzési programok lebonyolítását, de 
még a munkaerőhiány lokalizálást sem teszi lehetővé. 

Munkaerőhiány 

Magyarországon és az egész Európai Unióban általános munkaerőhiány tapasztalható. Ennek 
egyrészt hosszú távú, demográfiai okai vannak (a kontinens nálunk is érezhető elöregedése); 
másrészt, vélhetően az európai és a magyar gazdaság 5-8 éves ciklusának a csúcspontján 



vagyunk, amikor a középtávú átlagnál lényegesen több munkaerőre van szükség. Mindkét 
tényező nagyon nehézzé teszi a friss munkaerő felvételét a filmiparban. Jelenleg mintegy 
feleannyi pályakezdő kerül a munkaerőpiacra, mint a kilencvenes években, és a számuk 
folyamatosan csökken, ugyanakkor az adott gazdasági konjunktúrában egyre keresettebbek. 
Mindez a filmiparban a MAFILM, az MTV és más régi szervezet decentralizálódása óta kialakult 
humánpolitikai gyakorlatot nem teszi fenntarthatóvá. 

Néhány javaslatunk kifejezetten ennek a szűkülő utánpótlásnak az elérésével foglalkozik. 

Tanulmányunkban javasoljuk a filmes gyakornoki rendszer kiterjesztését a hazánkban egyre 
nagyobb számban tanuló külföldi diákokra, továbbá célszerű lenne nagyobb figyelmet 
fordítani a pályaválasztás előtt álló 13-18 éves korosztályra. Fontosnak tartjuk megjegyezni, 
hogy a filmes szakma iránt a fiúknál is nagyobb számban érdeklődő lányoknak csak egy kis 
része lesz pályakezdő a szakmában. Az utánpótlás bázisának bővítése érdekében több filmes 
szakma oktatását a lányok számára is vonzóvá kell tenni. 

A 2016. évi felmérésünk adatainak újbóli feldolgozása és a 2018. évi felmérés arra világít rá, 
hogy azokon a területeken, ahol a felmérést sikerült elvégeznünk (mindkét évben kb. 900 
mozgóképes szakemberhez jutottunk el), általában nem beszélhetünk tényleges 
munkaerőhiányról. A mozgóképes szakemberek jelentős része inkább azzal küzd, hogy nem 
kapnak elég megbízást, feladatot. Ezért elsősorban nem munkaerőhiányról, hanem készségek 
hiányáról beszélhetünk. A jelenlegi produkciós cégek nem találnak megfelelő áron, 
megfelelőnek ítélt készséggel rendelkező szakembert. 

Megítélésünk szerint ez a jelenség nem egyedülálló, és jelen van a hazainál versenyképesebb 
(egységnyi inputtal nagyobb hozzáadott értéket előállítani képes) nyugat-európai 
mozgóképes szektorokban is. Az európai mozgóképgyártás az elmúlt tíz évben olyan 
újjászületésen ment keresztül, amelynek az alapját a kreatív szakemberek, mikro- és 
kisvállalkozások rugalmas hálózata alkotja. Az ilyen szervezetekben nem adottak a 
pályaalkalmassági vizsgálat, a szervezett készségfejlesztés, a továbbképzés, illetve a nem 
megfelelő feladatkörben dolgozók új feladatkörbe helyezésének a lehetőségei. Mindez 
különösen hátrányos helyzetbe hozza a filmeseket egy olyan gazdasági környezetben, ahol a 
fiatal munkavállalók száma folyamatosan csökken, illetve a húszas éveikben járó 
munkavállalók abszolút száma is csökkenni fog Európa-szerte. Ebben a helyzetben ugyanis a 
munkaerő megtartása, a munkaerő továbbképzése és a magasabb hozzáadott-értékű 
feladatokra történő specializáció a fenntartható fejlődési pálya. 

Versenyképesség 

Azt tapasztaltuk, hogy a versenyképesség fogalmát a filmes szakmában a közgazdasági 
megközelítéstől eltérően használják, ezért a tanulmány hosszú változatában pontosan 
megmagyarázzuk a versenyképesség gazdasági megközelítését, és alaposan merítünk a 
magyarnál gazdaságilag versenyképesebb országok képzési programjainak tapasztalataiból. 

A nemzetközi versenyképesség azt jelenti, hogy adott magyar szakember, stúdió és vállalkozás 
a világ filmgyártásából egyre nagyobb jövedelmi részesedést képes kihasítani. Magyarország 
számára demográfiai okokból is az a dán, svéd, holland, német (és részben brit) modell 
követhető, amely igyekszik az országban tartani a magasabb jövedelmet kisebb létszámmal 
megteremtő feladatokat, és bővebb, olcsóbb munkaerővel rendelkező országokba helyezi ki a 
kisebb értékű feladatokat. Ezek az országok olyan képzési programokkal rendelkeznek, 



amelyek egyre nagyobb mértékben még a szabadúszó munkatársak éves át- és 
továbbképzését is meg tudják oldani. Ezzel szemben a magyar filmes munkaerőpiacon még 
ma is sokan vannak, akik tíz, húsz, vagy harminc éve nem vettek részt érdemi továbbképzésen. 

Felmérésünk és tapasztalataink szerint a magyar filmes szakma munkaadói és munkavállalói 
oldala is atomizált. A magasabb gazdasági hozzáadott értéket teremtő országokban bevált 
megoldások csak magasabb fokú szervezettséggel honosíthatók meg. Ennek érdekében olyan 
javaslatokat dolgoztunk ki, amelyek az előbb említett országokban szokásos munkadói-
munkavállalói kollektív megállapodások helyett önkéntes és nyitott, a Filmalap által 
kezdeményezett, és szükség szerint külső tanácsadói támogatással, ún. partnerségi formában 
teremti meg a dolgozók karrier-tervezéséhez, beiskolázásához, értékeléséhez szükséges 
alapokat. Erre jelenthet megoldást a javaslatok között szereplő Önkéntes Filmipari Humán 
Rendszer, ami egyes szakmacsoportokat, feladatcsoportokat teljeskörűen dokumentáló, a 
munkaadók és szakmai szervezetek vagy szakszervezetek önkéntes csatlakozásával 
megvalósuló nyilvántartási rendszer. Ennek részleteit a tanulmány záró fejezete tartalmazza. 

Innováció 

Az európai tapasztalatok alapján általában azok a felnőttképzési intézkedések képesek 
érdemben enyhíteni a készség- és munkaerőhiányt, amelyekben a munkaadók aktív, 
kezdeményező szerepet játszanak, és amelyek a munkavállalók számára személyes motivációt 
és egzisztenciális biztonságot is nyújtanak. A projektalapú munkában, rövidtávú 
megbízásokból élő filmesek számára ugyanis az érdemi továbbképzés gyakran 
kivitelezhetetlen. 

Javasoljuk az európai gyakorlatban már bevált munkaadói partnereknél indított pilot 
projekteket, majd a tapasztalatok általánosításával az innovatív képzési programokat. Ezek a 
programok kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a külföldre is dolgozó magyar produkciós 
cégeknél olyan új technológiát és szaktudást honosítsunk meg, ami a jelenlegi gyártási 
rendszerekben kizárólag külföldi alvállalkozókkal vagy szakemberekkel valósul meg. Az ilyen 
feladatok általában a bérmunkához képest magasabb hozzáadott értékűek. Az új tudás és 
technológia meghonosítása a munkaadókat érdekeltté teszi a partnerségben, mert általában 
izgalmas, érdekes projekteket jelent, és a magasabb hozzáadott érték irányába mutató, új 
piaci lehetőségeket teremt meg. 

A filmes gyakornoki program adatbázisa, illetve a karrierfelmérésünkhöz készült önkéntes 
adatbázist alapul véve, azt tovább fejlesztve, szigorúan önkéntes alapon javasoljuk elindítani 
az Önkéntes Filmszakmai Humán Rendszert. Ennek a rendszernek a célja, hogy az első évben 
néhány szakmai szervezettel és a legnagyobb munkaadókkal együttműködve 20-30, néhány 
éven belül pedig 200-300 feladatkör szakembereiről teljeskörű humánpolitikai nyilvántartás 
szülessen meg. A rendszer a szakemberek végzettségi, nyelvtudásbeli, továbbképzési adatait, 
önkéntes értékeléseket és más, a munkaadók és a munkavállalók számára is hasznos 
információkat tartalmazna. 

A magyar és uniós felnőttképzési politikának is megfelelő, és az EU és a magyar állam által 
anyagilag is támogatható, élethosszig tartó rendszeres továbbképzések nem képzelhetők el 
humánpolitikai nyilvántartások nélkül, ahogy a munkaerőhiánynak tűnő készséghiány sem 
kezelhető ezek hiányában. Jelenleg egy-egy új filmes projekt elindítása előtt nem tudni, hogy 
hány világosító, kellékes vagy egyéb szakember van a piacon, ebből mennyinek volna szüksége 



továbbképzésre, mennyien tudnak angolul stb. Az anonim, kérdőíves kutatás ugyan 
rávilágíthat problémákra, de konkrét képzési programok lebonyolításához nem ad támpontot, 
és a GDPR okozta nehézségek miatt a reprezentativitás biztosítása sem megoldott az egyes 
szakmákban. 

Jelenleg a Filmipari Képzési Program néhány tucat szakember képzését tudja megoldani, 
ugyanakkor a magasabb hozzáadott értéket előállító országokkal csak úgy lehet lépést tartani, 
ha évente többszáz fő vehet részt a képzéseken. Dániában, Svédországban, Németországban, 
Hollandiában általában az évenkénti képzést írja elő a törvény vagy a kollektív szerződés. 

További javaslatunk a legnagyobb munkaadó, vagyis a legnagyobb alvállalkozói, szabadúszó 
és más formában rendszeresen foglalkoztatott szakemberrel dolgozó Mid Atlantic Films saját, 
belső képzéseinek megerősítése, és számszerű növelése, valamint megismertetése minden, a 
partnerségre nyitott vállalkozás felé. Még egy olyan létszámú stábokat foglalkoztató 
vállalkozás, mint a Mid Atlantic Films sem alkalmaz aktív humánpolitikai intézkedésekben, 
illetve a felnőttképzési programok tervezésében járatos munkatársakat, akik a többszáz fős 
oktatási programok menedzselését egyéb, sikeres szektorokhoz (például bankokhoz, 
autógyárakhoz) bonyolítanák le. 

Az első év egyik legfontosabb programjának tekintjük – a Képzési és Innovációs Igazgatóság 
belső és külsős munkatársainak segítségével – a tömeges oktatás háttérrendszerének 
kidolgozását. Ezalatt a felnőttképzési előírásoknak megfelelő elvárások rögzítését, a FEOR és 
TEÁOR rendszerekkel való kapcsolatot, a szakképzési hozzájárulás tömeges (több száz 
mikrovállalkozót érintő) elszámolását, a szükséges hatósági engedélyek megszerzését és a 
vizsgáztatás megoldását értjük. A célunk ezzel, hogy a kisebb cégeknél nehezen megoldható, 
rutinszerű képzési feladatok (munkavédelem, gépkezelői vizsgák stb.) megoldásra kerüljenek. 
Az ilyen tömeges képzési programok egyben az Önkéntes Filmszakmai Humán Rendszer 
adatokkal történő (önkéntes) feltöltését is elősegítenék. Szép számmal vannak filmes 
szakemberek, akik több feladatot is vállalnának, ha rendelkeznének ezekkel a 
tanúsítványokkal, és lényegesen könnyebbé válna a producerek számára a tényleges és a 
látszólagos, szervezetlenségből vagy képzettlenségből fakadó munkaerőhiány kezelése. 

Karriertervezés, pályaalkalmasság 

Némileg leegyszerűsítve: az elmúlt 10-20 évben a filmes vállalkozások azt a humánpolitikai 
modellt követték, hogy összegyűjtötték maguk köré a fiatalokat, mélyvízbe dobták őket, és a 
legtehetségesebbeknek az Európában szokásosnál gyorsabb karrierutat biztosítottak, 
alapvetően a feladatok munka során való megtanulásával. Ennek a modellnek a jelenlegi 
gazdasági helyzetben kérdéses a fenntarthatósága. 

Egyrészt ez a modell minimális időt szán a felnőttképzésre, és alapvetően arra törekszik, hogy 
a legtehetségesebbeket, a leginkább maguktól is fejlődni képes embereket tartsa a 
szakmában. Ebben a rendszerben, aki nem tud lépést tartani, az hamar új megbízás nélkül 
marad, erről is tartalmaz számadatokat a felmérésünk. Manapság ez a modell kevésbé 
folytatható, mivel lényegesen több és komplexebb produkció van az országban, és a 
legtapasztaltabb szakembereknek egyre kevesebb idejük van az utánpótlást a munkahelyen 
betanítani. Másrészt feleannyi pályakezdő kerül az álláspiacra, akiknek a bére lényegesen 
magasabb a korábbinál, ezért sok cég nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy több 
fiatalt vegyen fel, és a legjobbat léptesse elő. 



A tanulmányunkban olyan javaslatokat teszünk, amelyek a pályaválasztók jobb orientálását, a 
Filmszakmai Önkéntes Humán Rendszer alapján pedig egy jobb továbbképzés és karrierút-
tervezése felé vezetné. A kutatási eredményeink azt mutatják, hogy azok a szakemberek, 
akiknek elég (vagy túl sok) feladatuk van, eltérő személyiségjegyekkel rendelkeznek, mint 
azok, akik nem találnak elég feladatot a szakterületükön. Célszerű lenne a pályára nem 
alkalmas fiatalokat minél hamarabb kiszűrni, a rátermettek pedig – akik ebben a kisvállalati, 
kaotikus szelekciós rendszerben nem találják meg a fejlődési útjukat – megtartani a filmes 
munkaerőpiacon. 

Továbblépési lehetőségek 

Uniós mintára olyan partnerségi megállapodás kialakítását javasoljuk, amely biztosítja a 
jövőbeli kutatások zökkenőmentes lebonyolítását, a munkaadók szervezett részvételét és a 
munkavállalók, szakemberek részvételi motivációjának növelését. Mindez a program 
finanszírozási bázisának növelését is elősegítheti. 

A partnerségi megállapodásban részt vevők lehetőséget kapnak rá, és egyben vállalják, hogy 
aktívan részt vesznek a képzési programok megtervezésében, a programok megfelelő 
szakemberekkel való feltöltésében és értékelésében. A partnerségi megállapodás résztvevői 
önkéntes alapon osztanának meg olyan adatokat, amelyek képzési szükségletek felméréséhez, 
képzési programok lebonyolításához és értékeléséhez, illetve a munkaerő- és készséghiány 
felméréséhez és mérsékléséhez szükségesek. 

Az anonim kutatásokat, illetve konzultációkat a jövőben a reprezentativitásra törekvés nélkül, 
de teljes nyitottsággal javasoljuk folytatni, mert egy-egy újabb szakma vállalatainak, 
intézményeinek, szakembereinek a felmérése az első lépés a partnerségi együttműködés felé. 
A 2018. évi felmérésben több mint 30 szervezet vett részt, és ezek közül 8-10 szervezettel 
olyan kapcsolat alakult ki, ami lehetőséget ad a konkrétabb partnerségi együttműködésre. 

Azokkal a szervezetekkel, amelyek a feltárt információk alapján partnerségi együttműködésre 
nyitottak, a kérdőíves adatfelmérés helyett az Önkéntes Filmszakmai Humán Rendszer 
kiépítését kell ösztönözni, nem pedig kérdőíves adatmegosztásra. A kérdőíves felmérést – 
mivel az összehasonlító adatok és a szoftver rendelkezésre áll – elsősorban új szervezetek 
bevonására lehetne használni első lépcsőfokként. Ezen kívül anonim kérdőívek kitöltésére, az 
Önkéntes Filmszakmai Humán Rendszerrel kapcsolatos elvásárok felmérésére, illetve a 
túlzottan szenzitív, és ezért anonimitást igénylő kérdések kezelésére volna szükség. Ilyen 
például a karriertervezést segítő, pályaalkalmassságot és -alkalmatlanságot is jelző, illetve 
személyiségjegyeket kutató kérdések kidolgozása. 

  



Köszönetnyilvánítás 

Minden olyan filmes szakembernek, diáknak, tanárnak és nyugdíjasnak ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani, akik a kérdőívek kitöltésével segítették munkánkat. Továbbá köszönet 
illeti a kérdőív terjesztéséért az alábbi szervezeteket:  

A38 Akadémia 

Art Mozi Egyesület  

Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér  

Budapest Film Academy  

Budapesti Metropolitan Egyetem  

Daazo  

Digic Pictures  

EJI Előadóművészi Jogvédő Iroda  

ELTE Filmtudományi Tanszék  

Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet  

Filmpartners  

HSC Stábiskola  

Lumiere Filmiskola 

Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar  

Komplex Művészeti Akadémia és Kazán István Kamaraszínház  

MAFILM  

Magyar Film Akadémia  

Magyar Film- és Videóvágók Egyesülete – HSE  

Magyar Film és Média Intézet  

Magyar Filmlabor  

Magyar Hangmérnökök Társasága – HAES 

Magyar Nemzeti Filmalap  

Magyar Operatőrök Társasága – HSCMOT  

Mid Atlantic Films 

 

A tanulmány készítői külön köszönetet mondanak Balázs Gábornak, Balika Gergőnek, Barkóczi 
Jankának és Petrányi Viktóriának a munkához nyújtott személyes segítségükért, illetve az 
Előadói Jogvédő Irodának és a Magyar Független Film és Video Szövetségnek a felméréshez 
nyújtott támogatásukért. 



Hiány, értéknövelés, utánpótlás – teljes tanulmány 

Kikből áll a szakma? 

Amikor a magyar filmgyártás emberi erőforrásait, utánpótlását elemezzük, azonnal szembe 
találjuk magunkat azzal a problémával, hogy egy nehezen behatárolható kreatív iparágról van 
szó. Mivel a mozgóképes műfajok, vagyis a filmgyártás mellett a televíziós műsorkészítés, a 
videógyártás, a reklámfilmezés vagy a videóklipkészítés majdnem azonos szakmai bázison, 
infrastruktúrán és egymást átfedő szakembergárdával, beszállítói körrel dolgozik, ezért a 
kutatásunkban az általánosabb mozgóképes gyártásról, utómunkáról és terjesztésről 
beszélünk. A mozgóképes alkotások, különösen a nagyjátékfilmek létrehozzák a saját 
univerzumukat, ezért a beszállítók listája a más szolgáltató szektorokban is megszokott 
könyvelési, jogi, pénzügyi háttéren túl számos gazdasági ágazattól eltér, hiszen építészek, 
fodrászok, étkeztetők és több különböző szakma is dolgozik a filmgyártáson. 

A szakmát ezért két irányból határoljuk be: egyrészt keresleti oldalról azokat a szakembereket, 
mikrovállalatokat, vállalkozásokat soroljuk ide, akik nagyobb filmes produkciókat gyártó 
vállalkozásoknak számítanak, ide tartoznak a nagyobb televíziós társaságok megrendelésére 
rendszeresen dolgozó cégek, szakmai hátterüktől függetlenül. Így például „filmesnek” 
tekintjük azt az építészt is, aki ismeri a díszletépítés speciális szakmai elvárásait. 

Kínálati oldalról azokat soroljuk a szakmához, akik filmes, tévés, videós alkotások 
elkészítésében hivatásszerűen, pénzért dolgoznak. Ez a kör részben eltér a keresleti oldalnál 
meghatározott szakemberkörtől, ugyanis ide tartoznak azok a diákok, gyakornokok is, akik 
azért tanulnak, hogy munkát kapjanak a mozgóképes gyártás, utómunka vagy terjesztés 
területén. Továbbá ide sorolhatjuk azokat a független és amatőr filmeseket, akik számára 
elsődleges megélhetési forrásul szolgálna a szenvedélyüket jelentő filmkészítés. Ugyancsak a 
szakmához kapcsolódnak azok az előadóművészek, elsősorban színészek, de például a 
kaszkadőrök is, akik szeretnének több filmes szerepet kapni. Végül a szakmához soroljuk 
azokat a jelenleg más területen dolgozókat, vagy éppen a nyugdíjasokat, akik alkalmanként 
szívesen vállalnának filmes munkát. 

Az egyes nagyobb megrendelők, többek között a Magyar Nemzeti Filmalap, a Mid Atlantic 
Films, az MTVA, a TV2 vagy az RTL Klub ugyan eltérő produkciókat, és jórészt elkülönülő kreatív 
stábokat finanszíroznak, abban az értelemben mégis egy piacon dolgoznak, hogy amennyiben 
az egyik érdekeltségi körében túlkereslet vagy hiány lép fel, az a másik számára is 
áremelkedéssel, ellátási zavarral jár. Ha nincsen elég világosító az országban, vagy minden 
stúdió tele van, akkor se a tévék, se a Filmalap, se a nemzetközi stúdiók nem tudnak új 
projektbe kezdeni. A különféle módokon a filmgyártáshoz kötődő szakemberek körét kreatív 
hálózatnak nevezzük.  

Az elmúlt három évtizedben a világ audiovizuális szektora és a magyar mozgóképes szakma is 
alapvető technológiai és üzemszervezeti változáson ment keresztül. A digitális technológiák 
elterjedése elmosta a korábban élesebb határokat, függetlenül attól, hogy mozifilmet, 
televíziós vagy videós munkát végző szakemberekről van szó. A korábbi nagyvállalati 
méreteket a szabadúszók, mikro- és kisvállalkozások hálózata váltotta fel. Ebben a döntően 
mikro- és kisvállalkozásokból álló iparágban a munkaadók gyakran nem is látják át, hogy a 
hálózat milyen mértékben összefüggő, és a hálózatban kialakuló hiányok, feszültségek milyen 



mértékben érintik mindenki gazdálkodását. Bár egy adott évben, egy projektben továbbra is 
vannak filmes, tévés, videós stábok, de a stábok tagjaiért, a kölcsönzött eszközök nagy 
részéért, a stúdiók infrastruktúrájáért, a forgatási helyszínekért és a szakmai beszállítók egy 
részéért verseny folyik. A szakemberekért folytatott verseny résztvevői a hazai filmes 
gyártócégek, a nemzetközi szervizmunkák, a hazai televíziós produkciók, a nemzetközi 
kábeltévé hálózatok hazai projektjei és a videóstreaming platformok, például a Netflix vagy a 
YouTube. Még ha a mai cégek nagy része specializált is, nem tudják magukat függetleníteni a 
mozifilmes, tévés, reklám- és videóklip gyártás teljes piaci környezetétől. 

Felmérésünket a Magyar Nemzeti Filmalap kezdeményezte és a tanulmány a Filmipari Képzési 
Program elsődleges céljait szolgálja, de a fentiek figyelembevételével minden erőfeszítést 
megtettünk, hogy minél inkább sikerüljön lefednünk a televíziózás és a videózás területét is. 

Jellemző vállalkozási méret, iparági üzemszervezet 

A filmgyártás, hasonlóan más kreatív iparágakhoz, számos gazdasági tevékenységet ötvöz, és 
nem rendelkezik stabil, állandó munkaszervezetekkel. A kreatív iparágakban, így a 
filmgyártásban is a mikrovállalati méret jellemző. Ugyan egyes filmes stábok, tévécsatornák 
gyakran nagy munkaszervezetben (szakkifejezéssel: üzemi szervezetben1) dolgoznak, de ezek 
az alkalmanként jelentős stábok mikrovállalatok, egyéni vállalkozók, szabadúszók és 
viszonylag kevés „hagyományos” munkaviszonyban dolgozó alkalmi csoportosulások, és 
nincsen állandó törzskari szervezetük. Az egyes szakemberek gyakran egyszerre több 
produkcióhoz is kapcsolódnak, jellemzően részmunkaidőben. 

A KKV-törvény az EU szabályai szerint az alábbi méretkategóriákat állapítja meg a vállalkozások 
esetében: 

• Mikrovállalkozás, 10 főnél kevesebb foglalkoztatott, az éves forgalom vagy 
mérlegfőösszeg 2 millió euró (kb. 640 millió forint alatt.) Az 5 fősnél kisebb 
mikrovállalkozások a NAV és a KSH felé egyszerűsített adatokat szolgáltatnak, ezért az 
állami szervek nagyon keveset tudnak az olyan ágazatokról, ahol a vállalatok többsége 
ilyen. Az előadóművészetek, a film és a zene ezért olyan kevéssé láthatók az állami 
szervek számára. 

• Kisvállalkozás, amely 10-nél több, de 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és éves 
forgalma vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót, vagy kb. 3,2 milliárd 
forintot. 

                                                      
1 Az üzem, üzemszervezet, üzemméret közgazdasági szakkifejezések. Azt írják le, hogy a 
szerződéses formától függetlenül egy tévécsatornánál vagy egy film elkészítésén hányan 
dolgoznak, függetlenül attól, hogy egy vállalatról (például az egykori szocialista Magyar 
Televízióról), vagy a ma jellemző sok alvállalkozós, hálózatos szerkezetről van-e szó. Egy 
egészestés játékfilm jellemző üzemmérete 40-3000 fő, de az egyes munkaadók általában 
csak 1-20 fővel kötnek állandó szerződést, ami a szakmai továbbfejlesztést, az emberi 
erőforrás takarékos használatát megnehezíti, ráadásul növeli a béreket és munkaerőhiányt. 



• Középvállalkozás, amely 50-nél több, de 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és 
éves forgalma vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót, ami körülbelül 
13,5 milliárd forintnak felel meg. 

A KKV körből egyedül az országos tévécsatornák nőnek ki formálisan, bár a legnagyobb 
filmgyártó szervizmunka cégek is nagyvállalati méretekkel dolgoznak, de mikrovállalkozások 
hálózataként. A magyar produkciók általában mikrovállalkozásként készülnek. Az európai 
koprodukciók üzemmérete a kisvállalkozásokéhoz, a hollywoodi bérmunkáké a közép- vagy 
nagyvállalatokéhoz hasonlóak, de ezeket nem egy munkaszervezet, hanem több tucat vagy 
több száz mikrovállalkozás közös munkájával érik el. 

 

Ezekben a kisvállalkozásokban nincsen állandó humánpolitikai osztály, amelyik odafigyelne 
arra, hogy a munkavállalók hatósági vizsgái időben meglegyenek, vagy a szakmai 
előmenetelükhöz szükséges tanfolyamokat elvégezzék. Az is előfordul, hogy ugyanaz a kreatív 
szakember az egyik produkcióban más feladatot tölt be, mint a másikban, vagy két különböző 
feladatkört lát el két különböző részlegen. Egy ilyen szakember, ha nem rendelkezik biztos 
önismerettel és karrierképpel, nehezen képezhető, fejleszthető tovább, mert egyáltalán 
nincsen valós munkáltatója, aki orientálni tudná. 

Ez az iparági szerkezet vagy gyártási üzemszervezet viszonylag újdonságnak tekinthető. A ma 
aktív filmesek, tévések, videósok nagy része természetesnek veszi, pedig az idősebb kollégáik 
még jellemzően olyan nagy vállalatoknál kezdték a karrierjüket, mint a MAFILM Vállalat vagy 
a Magyar Televízió, ahol sok szakember dolgozott egy vállalaton belül, volt központi emberi 
erőforrás-gazdálkodás és belső képzési rendszer is. Ez különösen nagy terhet ró az európai 
koprodukciókat, a hollywoodi bérmunkákat vagy a tévésorozatokat készítő cégekre, amelyek 
középvállalati komplexitású feladatokat mikrovállalati HR és képzési eszközökkel kénytelenek 
megoldani. 

Az ilyen átalakuló iparágak esetében a gazdasági kormányzat, a statisztikai hivatalok csak a 
sötétben tapogatóznak, ha a szakma reprezentatív szövetségei, munkaadói és munkavállalói 



szervezetei nem vesznek részt aktívan a gazdálkodás, különösen az emberi-erőforrás 
nyilvántartásainak, statisztikáinak elkészítésében. 

Az általunk elvégzett első felmérésnek éppen az a célja, hogy ezen a helyzeten egy közös 
munkaerőfelméréssel segítsünk. A probléma ugyanis nem magyar jelenség: az elmúlt 
évtizedben végzett kutatások azt mutatják, hogy a filmipar és a televíziózás Európa-szerte 
hasonló mikrovállalati hálózatos működésre állt át, a munkaerőpiacon meghatározóvá vált a 
projektalapú megbízási szerződéses munkavégzés. Az EU nemzeti statisztikai hivatalainak 
kulturális munkacsoportja, illetve az iparág reprezentatív munkaadói és munkavállalói 
szövetségei komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy az új szerkezetnek megfelelő 
információk rendelkezésre álljanak, és az új szervezetben a munkaerő versenyképessége 
megőrizhető és fejleszthető legyen. A tanulmányunk ezeket a módszereket igyekszik átültetni 
a magyar gyakorlatba, és néhány, más országban vagy iparágban bevált képzési gyakorlattal 
szeretné megismertetni a hazai mozgóképes szakma szervezeteit. 

A statisztikai megközelítés: feladatkörök, szakmák és tevékenységek 

Az európai gazdaságstatisztikusok az elmúlt évtizedben sokat dolgoztak azon, hogy a kreatív 
iparágak gazdasági tevékenysége objektív gazdasági mutatókkal jobban leírható legyen. 
Állandó munkáltatók és munkakörök hiányában ezt a feladatkörök feltérképezésével és 
feladatszintű elemzéssel javasolják (Bína, Vladimir et al. 2012). 

Ezt a módszertant követve 2016-ban mintegy 250 önálló szakmai feladatkört azonosítottunk, 
amelyeket munkáltatókkal konzultálva gazdasági tevékenységek (statisztikai, adózási, ún. 
TEÁOR vagy NACE) és foglalkoztatási csoportok (foglalkoztatási, szakképesítési, ún. FEOR vagy 
ILO) szerint is besoroltunk. Egy filmforgatás stábjába nagyon eltérő tevékenységet végző, 
eltérő képzettségű emberek kerülhetnek. Elég arra gondolni, hogy egy film elkészítéséhez 
olyan különböző képességű szakemberek, mint a női- és férfifodrászok, kameratechnikusok, 
biztosítási szakemberek és filmművészek is szükségesek, legalább kétszáz másik szakma 
mellett. Ezeknek a szakembereknek a többsége nemcsak saját szakmája alapjaival, hanem a 
filmezés, televíziózás alapjaival is tisztában kell lennie. Egy olyan biztosítási szakember, aki 
nem dolgozott még filmproducerrel, nem fog tudni megfelelő biztosítási ajánlatokat adni. Egy 
olyan színész, aki csak színházban dolgozik, nem rendelkezik tapasztalattal a kamera előtt, és 
nehézkesen követi a gyakran angol nyelvű rendezői vagy segédrendezői utasításokat. Tehát 
nem általában filmszínészekre vagy biztosítási szakemberekre, hanem az audiovizuális 
területre szakosodott munkatársakra van szükség. 

Az oktatásszervezők, az iskolák és képzési központok, illetve a különböző tanúsítványok, 
vizsgák előírói elsősorban tudásban és képességekben gondolkodnak. A  FEOR rendszer 
egyfajta kompetencia alapú logikát képvisel, amelyben a két kiemelt tényező a szakmai 
végzettség és a vezetői tapasztalat megléte. A gazdasági szakemberek, az adóhivatal az általuk 
elvégzett gazdasági tevékenységre koncentrál, a TEÁOR rendszer pedig ezt a szemléletet 
tükrözi. A munkáltató mindkét szemléletben találkozik a problémával2 . Amikor valamilyen 

                                                      
2 A FEOR a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere; az oktatáspolitika és a 
humánpolitka számára ez a besorolás a legjobban ismert. A TEÁOR a Tevékenységek 
Általános Osztályozási Rendszere, a számvitel és az adózás elsősorban erre épül. A 



tevékenység elvégzésére nincsen saját szakembere, akkor meghatározott kompetenciákkal 
bíró szakembert keres a tevékenység ellátására. Vagyis a munkaerőgazdálkodás 
szempontjából mindkét szemlélet fontos. Például, ha egy helyszínen világosítani kell, akkor 
világosítási szaktudással és tapasztalattal rendelkező munkatársakat kell találniuk. Ha pedig 
nincsen elég világosító, akkor világosítót kell képezni. A munkánk első lépéseként a 
reprezentatív szakmai szervezetekkel konzultációt kezdeményezve elkészítettük több mint 
250 feladatkör FEÁOR és TEÁOR szerinti besorolását, és a felmérésünket ennek a 
kódrendszernek a segítségével végeztük el. Így kísérletet tettünk arra, hogy azonosítsuk, 
melyik tevékenységi területen, mely foglalkozásokból van hiány vagy többlet, ami 
munkanélküliséget okoz. 

A mozgóképes szakemberek nagyon heterogén képzettséggel, feladatokkal és foglalkozási 
körrel rendelkeznek, ezért olyan kérdőíveket kellett szerkesztenünk, amelyek kb. 250 eltérő 
munkaköri helyzetre is értelmezhetőek voltak. Ez a kérdőív szükségszerűen hosszú és 
bonyolult volt, kitöltése átlagosan 9 percet vett igénybe, ami sok kitöltőnek elvette a kedvét. 
Az online kérdőív az előzőleg már bevitt válaszok alapján eltérő kérdéseket tett fel a 
munkaadóknak és a munkavállalóknak, illetve az eltérő szakterületen, eltérő feladatkörökben 
dolgozóknak. 

Mivel a kreatív iparágakban nagyon gyakori a mikrovállalati forma, ahol a munkaadói és 
munkavállalói feladatok nem különülnek el – pl. valaki vállalkozóként dolgozik operatőrként, 
de rendszeres megbízást ad könyvelőnek, és időnként keres maga alá kameratechnikusokat –
, ezért a munkáltatók, ha akarták, a munkavállalói kérdőívet is kitölthették. 

A feladatköröket a filmipar szervezeti rendszerének megfelelően csoportosítva kezeltük, és a 
válaszadóknak lehetőséget adtunk arra, hogy az elsődleges és a másodlagos feladatkörüket is 
megadják. Ez azt jelenti, hogy a mozgóképes gyártásban dolgozó operatőrök, 
kameratechnikusok, világosítók vagy a gyártási fázisban dolgozó hangmesterek egyaránt 
gyártásra vonatkozó kérdéseket kaptak; az utómunka, az előadóművészet, a kreatív 
előkészítés terén dolgozók, a beszállítók, a filmes háttérszakmák, illetve a filmterjesztés és 
tévécsatorna-működtetés szereplői eltérő kérdőíveket kaptak. Az eltérő kérdőívek tartalmilag 
nagyjából azonosak voltak, de például az előadóművészek a színművészi, zenészi 
képzőhelyeket, oktatási intézményeket értékelhették. 

Élethelyzet szerint elkülönítettük a diákokat, a nyugdíjasokat és a tartósan távollévőket 
(például szülési szabadságon lévőket). Ez a három csoport – más-más megközelítésből – a 
jelenlegi munkaerőhiány szempontjából a munkaerőtartalékot jelenti. Őket a remélt jövőbeli 
feladatköreikkel vagy az utolsó fizetett feladatkörükkel hoztuk kapcsolatba. 

 

Ha a hang részlegről szeretnénk képet alkotni, akkor az aktív hangmesterek, hangtechnikusok, 
valamint az erre a területre készülő diákok, az erről a területről visszavonult nyugdíjasok, 
illetve a jelenleg külföldön tanuló vagy szülési szabadságon lévő releváns szakemberek 

                                                      
mozgóképes gyártás egy TEÁOR szerinti tevékenység, amihez szükség van például a FEOR 
szerinti előadóművészeti vagy biztosítási szakemberi képességű kollégákra. 



válaszaiból kapott részmintából dolgozunk. Ezekből a válaszokból lehet megérteni a terület 
képzettségének a változását, a képzésekhez való viszonyát, munkaterheltségét. 

Különös gondot fordítottunk a pályakezdőkre. Ők azok a fiatalok, akik nagy valószínűséggel 
sokat fognak még tanulni, és akikért a szakmán belül és a szakmán kívül is nagy a verseny, 
mivel számos feladatkörben hadra foghatók, vagy azok lesznek. Magyarország demográfiai 
helyzete miatt azonban ez a csoport legalább harminc százalékkal kisebb, mint 20 éve volt – 
ezért sem tekinthetünk el a kevésbé rugalmas, részben elavult tudású vagy nehezen 
beilleszkedő, de megfelelő alapképzettségű idősebb szakemberek megkérdezésétől. 

A felmérést a lehető legnagyobb mértékben az Európai Unióban alkalmazott (és az USA 
rendszereivel részben kompatibilis) standard kérdőív kérdésekkel és válaszelemekkel 
készítettük elő3, hogy a KSH, az Eurostat és más nemzetközi statisztikák is bevonhatók 
legyenek az elemzésbe. Az általunk használt standard kérdések zömét az évente többször 
(Magyarországon is) végzett Eurobarometer közpolitikai kutatások kérdésbankjából, illetve a 
témában az EU 28 országában elvégzett célzott Eurobarometer kutatás kérdőívéről (European 
Commission and TNS Opinion 2017) választottuk. 

Problémát jelent, hogy az elmúlt évtizedben a magyar filmgyártásban nagy számban jelentek 
meg új feladatok. Az új feladatköröknek nincsen egységes megnevezése – azonos 
megnevezésű munkaköri vagy feladatleírások az egyes produkciókban eltérő tartalommal 
bírnak. Ez megnehezíti a hiányok képzéssel való pótlását és a hatékony munkaerő-keresést. 
Az ezzel kapcsolatos javaslatok a 5.2.4 alfejezetben találhatók. 

Javasoljuk, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap, a mozgóképes munkaadói és munkavállalói 
szervezetek és a szakmai szervezetek kapcsolódjanak be az Országos Statisztikai 
Adatprogramba (OSAP), ami lehetővé tenné például azt, hogy a TEÁOR és a FEOR rendszer a 
mozgóképes szakmákat jól tükrözze, és a pénzügyi, gazdasági és munkaerő-tervezést lehetővé 
tevő megbízható statisztikák jöjjenek létre. Ezen a területen az Nemzeti Filmirodával célszerű 
lenne együttműködni, amely már jelenleg is részese az OSAP programnak. Fontos lenne, hogy 
azokat a szakmai inputokat, amiket a Magyar Hangmérnökök Társaságától kaptunk a 
hangmesteri és kisegítői kompetenciák pontosabb körülírására, végső soron a TEÁOR és FEOR 
jegyzék pontosításakor is figyelembe vegyék, továbbá az oktatási intézmények számára is 
ismertek legyenek. Természetesen ugyanezt meg kell tenni az operatőrök, a moziüzemeltetők, 
a tévécsatornák vagy bármilyen más részterület esetében is. 

Hálózatos munkaszervezet és a munkáltatói szerepek 
bizonytalansága 

A kreatív iparágakban egyre kevesebb a nagy munkáltató, de a foglalkoztatottak létszáma 
magas. A magyar mozgóképes szakmákban becslések szerint 10-20 ezer szakember dolgozik, 

                                                      
3 A standard kérdőívek és válaszelemek olyan kérdőív-elemek, amelyeket évek vagy 
évtizedek óta azonos szavakkal és sorrendben kérdeznek az EU országaiban, így 
Magyarországon is. A magyar nyelvű változat hosszú idő óta változatlan, így a válaszok a 
korábbi magyar KSH vagy EU felmérések eredeményeivel, és más országok felméréseivel is 
összehasonlíthatók. A felmérésbe bevont szakmákról tételes jegyzéke a Függelékben kapott 
helyet. 



akiknek ugyanúgy szükségük volna képességvizsgálatokra, speciális tréningekre, 
nyelvtanfolyamokra, továbbképzésekre, másoddiplomás tanulási lehetőségekre, mint az 
autógyártásban, a bankszektorban vagy a közigazgatásban dolgozóknak. Ezeknek a 
megszervezésére azonban a Filmipari Képzési Program elindítása előtt a filmgyártásban 
egyáltalán nem voltak adottak a szervezeti keretek. 

A gyártás és utómunka terén különösen jellemző a projekt alapú munka – a gyártás területén 
ez hálózatszerűen szerveződik. Ez ahhoz vezet, hogy nincsenek világos munkaadói szerepek, 
nagyon sokan több munkaadóhoz is kapcsolódnak. Továbbá a művészi, a mérnöki és technikai 
szakmák között is jellemző a hálózatosodás, vagyis az, hogy a foglalkoztatott színész vagy 
hangmérnök maga is munkát ad valakinek, például egy színész-menedzsernek, könyvelőnek 
vagy mikrofonosnak. Eközben a mikrofonos időnként statisztaként dolgozik, ezzel egyidőben 
pedig továbbtanul. 

A 2016-ban végzett felmérésünk azt mutatja, hogy a filmművészi feladatkörökben a kevert 
munkaadói-munkavállalói pozíció a jellemző, és a filmes szakigazgatás és oktatás kivételével 
minden részterületen nagyon magas a kevert munkaügyi helyzet aránya. A munkaadói és 
munkavállalói szerepek nem különülnek el, hanem sokan egyszerre lépnek fel munkaadóként 
és munkavállalóként. Például a filmszínészek rendelkezhetnek munkaviszonnyal egy 
színházban és megbízási szerződéssel egy filmgyártó vállalkozásnál, ugyanakkor munkát adhat 
egy színészügynökségnek, amely pedig kiszervezi a könyvelését. 

A színészeknek általában van menedzserük vagy ügynökük, aki munkaidejének egy részében 
velük foglalkozik. A régóta pályán lévő, tapasztalt hangmérnökök gyakran több fiatal kollégát 
vonnak be feladataik ellátásába, és egyben tanítják is őket. A producereknek egy film 
elkészítéséhez pedig egész csapatot kell maguk köré vonjanak. Tehát nem teljesen igaz, hogy 
a kreatív iparágak munkaereje szabadúszó: sokkal inkább az jellemző, hogy a projektek 
igényeihez alkalmazkodva, alkalmanként változó csapatokban, de alapvetően jól bevált, 
megbízható szakmai ismerősökkel dolgoznak együtt. 

A multiplikáció azt jelenti, amikor egy producer létrehoz egy új produkciót, ami finanszírozást 
kap a Magyar Nemzeti Filmalaptól vagy máshonnan, akkor ez a hálózat láncszerűen egyre több 
munkalehetőséget teremt. A producer felkér egy casting ügynökséget, akik szerződtetnek 
több színészt is. Ugyanez az ügynökség dolgozik egy másik producernek is, de a producer 
közvetlenül is szerződtet színészeket. A színészek egy részének van menedzsere, aki több 
színésszel is dolgozik, és szinte mindenkinek van könyvelője. A könyvelő részben az egyik, 
részben a másik produkció színészeinek is dolgozik. 

A multiplikációs folyamat az egyik fontos oka annak, hogy a magyar állam a filmszakmai 
adókedvezmény formájában kiemelten támogatja a hazai filmipart. Ahogyan azt a 2016-ban 
készített tanulmányunk megmutatta, a multiplikációs folyamatnak köszönhetően a 
támogatásoknak a gazdaság széles körében ható, értékteremtő és foglalkoztatottságot növelő 
hatása van. 

Más gazdasági ágazatoktól vagy a néhány évtizeddel ezelőtti munkaszervezettől eltérően ezek 
a munkaszervezetek határozott időre, egy-egy filmes projektre jönnek létre. A 
munkaszervezetnek jól definiált, sok tekintetben a vállalatokhoz hasonló hierarchiája van. A 
vezetést a producer látja el, az előkészítő stáb (például látványtervező, forgatókönyvíró, 
vezető beszerző) feladata a tervezés. A menedzsment feladatokat a vezető operatőr, a 
fővilágosító és a többi részlegvezető látja el, akik alatt művészi, technikai szakemberek, 

https://mnf.hu/hu/kepzes/filmipari-kepzesi-program


adminisztratív és fizikai állományú segítők dolgoznak. Az ún. törzskari funkciókat, a 
bérszámfejtést, pénzügyi lebonyolítást, biztosítást, szerződéskötést állandó munkaszervezet 
hiányában nem jogtanácsosok vagy belsős pénzügyesek, hanem szakmai beszállítók, 
könyvelőirodák, adótanácsadók, ügyvédi irodák látják el. 

Fontos látnunk, hogy szinte minden területnek szüksége van kompetens gazdasági, pénzügyi, 
jogi szakemberekre. Ezek a feladatkörök csak látszólag kevésbé specializáltak, mint az 
operatőrök vagy a hangmérnökök világa. Valójában egy biztosítási területen tapasztalatot 
szerzett közgazdász vagy jogász nélkül a forgatás biztosítási igényei nem teljesíthetők; az 
autógyártásból vagy például a távközlésből igazolt közgazdászok vagy jogászok ugyanúgy 
átképzésre és hosszú tapasztalatszerzésre szorulnak, mint a más technikai területről érkezett 
kameratechnikusok. 

Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a szakemberek nem egyszerűen jogászok vagy 
pénzügyesek, hanem olyan jogi vagy közgazdasági szakemberek, akik filmekkel kapcsolatos 
jogi, értékesítési, könyvelési, biztosítási vagy egyéb feladatokra szakosodnak. Ez a szakosodás 
ugyanannyi befektetést igényel, mint mondjuk az előadóművészek szakosodása a televíziós 
szerepléshez, és ennek a gyakran nem is a „szakmához” sorolt körnek az elvesztése, vagy 
továbbképzésének hiánya ugyanolyan súlyos zavarokat okozhat, mintha egy korábbi nagy 
szervezetnek a törzskari főosztályait zárnák be. 

Különösen az elmúlt időszakban – a digitalizációnak köszönhetően – jelentősen csökkent a 
moziba, televízióba, webstreamingre készült műsorok, alkotások elkészítésének technológiai 
különbözősége. A 2016-ban végzett felmérésünk azt mutatja, hogy még egy éven belül is 
viszonylag sokan vannak, akik dolgoznak egyszerre tévés és hazai filmes vagy szervizmunka 
megrendelésre.  

 



Ugyanezt a kérdést kicsit másképpen feltettük 2018-ban is, hogy becsülni tudjuk a 
munkaerőtartalékot, illetve azt, hogy mennyire érintkeznek egymással a mozifilm, tévéfilm, 
dokumentumfilm, reklámfilmes produkciók. 

Amint látható, a gyártás és az utómunka területén kb. a dolgozók egyharmada végzett jelentős 
mértékű egyéb tevékenységet is. Egyesek azért, mert nem találtak elég sok feladatot a 
szakmájukon belül, mások azért, mert valamilyen kreatív önmegvalósító projektre is szántak 
időt, megint mások pedig oktatási feladatokat kaptak. A színészek pedig többnyire nem a 
filmgyártásban dolgoznak, ez számukra a legtöbb esetben csak másodlagos feladatkör. 

Hol képzik a mozgóképes szakembereket? 

A mozgóképes szakmákban dolgozók képzési útvonalai nagyon nehezen feltérképezhetők, 
mert egy filmes alkotás legyártásához, utómunkájához, terjesztéséhez, bemutatásához 
rengeteg szakmai feladatot kell végrehajtani. Annak a kétszázötven szakmai feladatkörnek, 
amit 2016-ban és 2018-ban azonosítottunk, eltérő szintű és tartalmú képzési igénye van. 
Ráadásul a magyar felsőfokú oktatás komoly intézményi változásokon ment át az elmúlt 
évtizedben, ezért a legtöbb felsőfokú végzettségű szakember olyan iskolában tanult, aminek 
már csak a jogutódja létezik, hiszen a főiskolák egy része beolvadt valamilyen egyetembe. 
Ezért a jelenlegi állomány képzési múltjának feltérképezése majdnem lehetetlen. 

Ahhoz, hogy egy személy, vállalkozás vagy iparág versenyképes maradjon, a karrierút évtizedei 
alatt a tudást folyamatosan megújítani, bővíteni kell. Azokban az esetekben, amikor a 
személyiség, az egyéni ambíciók, az egészségügyi állapot és egyéb tényezők szükségessé 
teszik, a karrierúton módosítani kell – ehhez átképzésre van szükség. A meglévő állomány 
továbbképzése a munkaadók és a munkavállalók, vagyis együttesen a szociális partnerek 
feladata. Ahogy látni fogjuk, a leghatékonyabb képzési programok azok, amelyeket a 
munkaadók kezdeményezésére folytatnak le, és amelyek találkoznak a munkavállalók egyéni 
motivációival és ambícióival. Sajnos a mozgóképes szakmákban dominánssá vált mikro- és 
kisvállalati üzemméret nem kedvez a munkaadói részvételnek; a szakszervezetekben és 
szakmai szervezetekben való részvétel alacsony szintje miatt pedig a valamilyen okból tanulni 
nem szándékozó munkaerő elérése is nehéz. 

A magyar mozgóképes szakmákban a munkaadók háromféleképpen vesznek részt a képzési 
programok finanszírozásában. Először is szakképzési járulékot fizetnek, ami egyfajta közteher. 
A járulék célja, hogy a dolgozók folyamatos képzését ösztönözze. Az összeget a saját állomány 
képzésére lehet fordítani, vagy a közös „nagy kalapba” kerül, amiből a cég közvetlenül nem 
részesül. A szakképzési járulékot a Magyar Nemzeti Filmalap által finanszírozott nagyobb 
alkotások esetében kiegészíti a filmipari képzési hozzájárulás. Ez a kiegészítő járulék a 
felnőttoktatási törvény hatályán kívül eső képzési programokat finanszíroz. Végül pedig 
minden vállalkozó és munkavállalói az adóbefizetéseivel hozzájárul az állami közép- és 
felsőfokú oktatás fenntartásához, ahol elsősorban a jövő pályakezdőit oktatják. 

Az előző alfejezetben elmondottakat folytatva, azért fontos, hogy a szociális partnerek, a 
szakmai szervezetek részt vegyenek a FEOR jegyzék és az OSAP átalakításával kapcsolatos 
feladatokban, mert az államilag elismert, engedélyezett és finanszírozott képzési rendszerbe 
csak így juthatnak be a most hiányzó kompetenciák. A filmipari képzési hozzájárulás 
felhasználásának az az ésszerű módja, ha a hiányzó kompetenciákra a munkaadók és a 
munkavállalók kipróbálnak egy új képzési programot, azt kiértékelik, finomítják, majd átadják 



a felsőfokú oktatási intézményeknek vagy a Felnőttképzési törvény hatálya alatt működő 
szervezeteknek. Az adóból és járulékból finanszírozott oktatási és képzési rendszerben 
lényegesen több pénz és erőforrás van, mint a Filmipari Képzési Programban. Adottabbak a 
külső minőségbiztosítás elemei, és jobban biztosítható a munkavállalók motivációja is a 
képzések elvégzésére, hiszen azok országosan vagy nemzetközileg elismert képesítést adnak. 

Általában az alábbi működési módból indulunk ki: 

1. A Filmalap és a szociális partnerek – ideértve az adott terület reprezentatív munkaadói 
szervezeteit, illetve ezek hiányában munkaadóit, az adott terület szakmai szövetségeit és 
szakszervezeteit – felmérik egy szakterület kompetenciáit, és meghatározzák a 
kompetenciahiányokat. Felmérik azt is, hogy melyik kompetenciahiány kezelhető 
pályakezdők bevonásával, melyik tapasztalt szakemberek továbbképzésével. 

2. Ezt követően a Filmipari Képzési Program kidolgozza az adott kompetencia fejlesztésének 
mintaprogramját. Ez jelenleg pályázati úton zajlik, ahol a Magyar Nemzeti Filmalap 
Képzési és Innovációs Igazgatósága felhívást tesz közzé képzőhelyek számára, hogy az 
adott kompetenciákra adjanak megoldást. A jövőben prioritást kellene adni azoknak a 
programoknak, amelyek kidolgozásában részt vesznek a szociális partnerek, különösen az 
adott terület reprezentatív szakmai szövetsége (pl. Magyar Film- és Videóvágók 
Egyesülete, Magyar Hangmérnökök Társasága), az adott terület munkaadói 
(Filmakadémia, Magyar Producerek Szövetsége, a nagy televíziók és az MTVA), illetve a 
szakszervezetek. Szintén fontos az olyan szervezetek bevonása, akik több 
továbbképezhető szakemberhez juthatnak el. Ilyenek kiváltképp az Előadóművészi 
Jogvédő Iroda és a FilmJus több ezer taggal, illetve a Magyar Független Film és Video 
Szövetség. Ez természetesen részben eddig is így zajlott, de a folyamatot szervezettebbé 
kellene tenni. 

3. A képzési programról hallgatói értékelés készül (ez jelenleg is zajlik) és a végzett hallgatók 
bekapcsolódnak a filmes gyakornoki programba. Ideális esetben elvárható lenne, hogy a 
szociális partnerek vegyenek részt a tanfolyam záró eredményeinek vizsgálatában, a 
vizsgáztatásban, és a gyakornokok felkészültségéről formalizált értékelést adjanak. 

4. Ha a képzésben részt vevők értékelése megfelelőnek bizonyul, a képzési programot meg 
kell próbálni átadni a felsőfokú oktatásnak vagy a felnőttképzésnek, hogy azok 
beépíthessék a tantárgyakba, szakokba, OKJ-s képzésekbe. 

5. Ideális lenne a sikeresen végzett hallgatók nyomon követésének megoldása, különösen 
abból a szempontból, hogy pár év múlva a továbbfejlődésükhöz szükséges következő 
kompetenciák képzése is megoldott legyen. 

Ennek a működési modellnek számos bevált formája van a nálunk versenyképesebb európai 
országok audiovizuális szektorában. A magyar szociális partnerek részvételének az ösztönzése 
azért is volna nagyon fontos, mert ezek a szervezetek tagjai az olyan európai 
ernyőszervezeteknek, mint a televíziók esetében az EBU, a producerek esetében European 
Coordination of Independent Producers, a színészek esetében a FIA, a filmipari dolgozók 
esetében a UNI-MEI Global Union of Media, Entertainment & Arts, amelyek európai szinten 
jelentős szakmai munkát végeznek. 

http://www.creativeskillseurope.eu/cepi/
http://www.creativeskillseurope.eu/cepi/
https://fia-actors.com/
https://www.uniglobalunion.org/regions/uni-europa/news


A legversenyképesebb audiovizuális szektorral rendelkező országok hasonló problémákkal 
küzdenek, mint a magyar szektor, azzal a különbséggel, hogy a megújítandó, fejlesztendő 
kompetenciákat már korábban felmérték, és ezek fejlesztésében nagyon komoly képzési 
tapasztalatokat gyűjtöttek össze. Szintén megtanulható tőlük, hogy az európai filmalapok, 
munkaadók, szakmai szervezetek és dolgozói szervezetek milyen keretek között tudnak 
tömegesen eredményes képzési programokat lebonyolítani. Ezen a téren a brit, dán, holland, 
német, belga és francia példák is jól dokumentáltak. 

Partnerségi megközelítés a képzésekben 

Mivel a mozgóképes szakmákra a mikro- és kisvállalati működés jellemző, a legtöbb olyan aktív 
humánerőforrás-gazdálkodási problémát, mint a képességek felmérése, a képzési programok 
megtervezése, és a továbbképzések, átképzések, készségfejlesztések lebonyolítása, csak 
iparági szinten lehet megvalósítani. A legtöbb mozgóképes vállalkozás méreténél fogva nem 
alkalmaz sem humánpolitikai, sem képzési szakembert, többnyire külső munkatársként sem. 

A felmérésünk adatai szerint ez lehet az egyik legfontosabb oka a munkaerőhiány 
észlelésének, mivel egyébként a mozgóképes szakmákban nagyszámú tartalék vagy 
kihasználatlan munkaerő áll rendelkezésre. Ennek a munkaerő-tartaléknak azonban a 
foglalkoztathatóságát nagyban csökkenti az elmúlt 20 évben elmaradt képzések és 
készségfejlesztések okozta készséghiány. Ez a probléma nem magyar sajátosság, de 
Magyarországon kifejezetten gyengék azok a szervezetek, amelyek ezeket a problémákat meg 
tudnák oldani, ezért az előrelépéshez intézményfejlesztésre is szükség van, amiben a Magyar 
Nemzeti Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága fontos katalizátorszerepet tölthet be. 

A munkaadói oldal gyengesége miatt nem tudnak kialakulni hatékony képzési programok – a 
tapasztalatok szerint a felnőttképzés munkaadói részvétel nélkül sokkal kevésbé sikeres. A 
szakemberek alacsony szervezettsége pedig a dolgozók számára a motiváló, perspektivikus 
programok kialakítását teszik nehezebbé. Márpedig a nemzetközi tapasztalatok szerint ilyen 
széttöredezett, decentralizált iparágakban csak reprezentatív szervezetek részvételével, 
partnerségi megközelítéssel lehet tömegesen sikeres felnőttképzési programokat 
lebonyolítani. Az iparági szintű problémák kezelésére vannak bíztató jelek. Például a fiktív 
számlázás felszámolásában jelentős szerepe volt annak, hogy a nagy gyártó cégek 
koordináltan léptek fel bizonyos feketén működő vállalkozások, „számlagyárak” ellen. 

Általában a mozgóképes szakmák humánerőforrás-gazdálkodási problémái iparági szinten 
volnának megoldhatók, mert a tévécsatornák üzemeltetése, a mozihálózatok központi 
szervezete kivételével az egész mozgóképes területen az olyan kisvállalati forma a jellemző, 
ahol nincsenek állandó humánpolitikai területek és egy helyre koncentrált jelentős dolgozói 
állományok. 

Az európai gazdaságszervezésben paritásos rendszernek nevezik azokat a megoldásokat, 
amikor a munkaadók és a munkavállalók szervezetei 50-50 százalékos felelősségi körrel 
oldanak meg továbbképzési, üzemorvosi, nyugdíj vagy egyéb feladatokat. Paritásos megoldás 
volna, ha például a Magyar Producerek Szövetsége és a Filmművészek és Filmalkalmazottak 
Szakszervezete közösen oldanák meg a világítástechnikusok, a kameratechnikusok és a 
hangtechnikusok különböző hatósági, munkavédelmi vizsgákra való felkészítését. Azonban a 
jelenlegi szervezeti körülmények között nem tartjuk reálisnak az ilyen jellegű 
problémamegoldást. 



Tripartit rendszereknek nevezik azokat a háromszereplős együttműködéseket, amelyekben az 
állam (például a Magyar Nemzeti Filmalap), a szakmai, munkaadói és munkavállalói 
szervezetek közösen az állam közvetítő vagy kezdeményező szerepével oldanak meg olyan 
problémákat, mint például tartalékok képzését arra az időszakra, amikor a gazdasági helyzet 
nem enged meg annyi forgatási napot, hogy a filmes szakemberek ilyenkor ne hulljanak ki a 
rendszerből. Az ilyen időszakok alkalmasak lennének arra, hogy jövedelmük biztosítása 
mellett, a szükséges szakmai továbbképzéseket, nyelvtanfolyamokat, vezetőképzési 
tréningeket elvégezzék. 

A tripartit rendszereknek sincsen igazi hagyománya a magyar mozgóképes gyártásban. Jelen 
tanulmányt tripartit módon, munkaadókkal és filmes szakembereket képviselő szakmai 
szervezetekkel készítettük el, az egyetemek bevonásával. Több mint 80 szervezetet kerestünk 
meg, ebből aktívan mintegy 10, passzívan további közel harminc szervezet vett részt a 
munkában. Ezt bíztató kezdetnek tekintjük, de láthatóan több év szükséges ahhoz, hogy a 
szakma akár csak a helyzetkép pontosításában közösen lépjen fel. Nem lebecsülve a kisebb 
partnerszervezetek munkáját, most elsősorban azokat a területeket emeljük ki, ahol 
viszonylag világos helyzetképet tudtunk alkotni a 2016. évi és a 2018. évi felmérés összesen 
1840 részben vagy egészében kitöltött kérdőívéből. A felmérésben részt vevő szervezetek 
listája a függelékben és a köszönetnyilvánításban található meg. 

A tapasztatunk az, hogy csak azokat a szakmákat tudtuk eredményesen felmérni, ahol néhány 
fontos munkaadó vagy valamelyik szakmai szervezet aktívan részt vett a felmérésben. A 
magyar mozgóképes szervezetek átalakulása az európai szinten középvállalati méretűnek 
számító MAFILM és MTV helyén körülbelül harminc évig tartott. A helyette létrejött 
mikrovállalati struktúrában több évtized telt el anélkül, hogy a munkavállalók tervezett 
továbbképzéseken vettek volna részt. A jelenleg nem jól foglalkoztatható szakemberállomány 
több ezer fő lehet; a rendelkezésre álló képzési eszközök ennek az állománynak a töredékét 
tudják megcélozni. Célravezető lehet tehát, ha a képzési programok összeállításánál azok a 
területek élveznek prioritást, ahol a szervezetek aktívnak bizonyultak. Azokon a területeken, 
ahol egy anonim és ingyenes hiányfelmérést sem lehetet lefolytatni, valószínűleg egy sikeres 
képzési program lebonyolításának sincsenek meg a feltételei, hiszen se a hiányzó 
kompetenciákat nem lehet meghatározni, sem a célzott szakemberállományt nem lehet 
elérni. 

A 2016. évi felmérésben a Mid Atlantic Films és a Proton Cinema segítségével tettük le az 
alapokat, és ez a két cég rengeteget segített a 2018. évi gyártási felmérésben is, amihez több 
másik cég és szervezet is csatlakozott, például a Filmpartners vagy a Magyar Hangmérnökök 
Társasága. A Mafilm és Filmlabor közreműködésével az utómunka területét is alaposan le 
tudtuk fedni. Az oktatási partnerek közül a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Budapesti 
Metropolitan Egyetem hathatós közreműködésével a diákokat és az oktatókat is sikeresen 
bevontuk. A televízióknál a központi stábokhoz mindkét évben eljutott a felmérésünk, 
köszönhetően az MTVA, a TV2 és az RTL-Klub közreműködésének. Sajnos a 
reklámfilmezésben, a hazai filmes produkciókban vagy az egyéb televíziós műsorkészítésben 
érdekelt munkaadók, illetve egyes szakmai szövetségek érdektelensége miatt továbbra sem 
tudtunk teljes képet alkotni. 

Ugyan az eredményeink nem reprezentálják az egész filmes-, televíziós és videógyártó 
szakmát, de egy jól körülhatárolt részét alaposan felmértük, és jó képet kaptunk a munkaerő-



tartalék mértékéről, ami bőséges információt nyújt a következő 1-2 év képzési programjainak 
megtervezéséhez. 

Egy másik fontos részterület a színművészeké, ahol a nagy lefedettséggel rendelkező Előadói 
Jogvédő Irodának köszönhetően sok színészhez eljutottunk. Ezen a téren a Filmművészek és a 
Filmalkalmazottak Szakszervezete is segítséget nyújtott, és fontos partnerünk volt több kisebb 
iskola is. Sajnos a színész és casting ügynökségeket nem sikerült bevonnunk. 

Más művészeti területeken egy viszonylag szűk, de dinamikusan fejlődő területet fedtünk le. 
Itt a MOME és a Digic Pictures, mint nagy munkaadók voltak fontos partnerek, akiknek 
köszönhetően a látványterület, és annak is különösen a VFX részét mértük fel. Mivel 
Magyarország a nemzetközi filmgyártásba a bérmunkával kapcsolódott be, elsősorban a 
technikai, mérnöki stábok mérettetnek meg nemzetközi versenyben. A művészeti területeken 
különösen sok a tennivaló, és különlegesen nagy a hozzáadott érték növelésének a lehetősége, 
ezért itt szintén bőséges muníció áll már most is rendelkezésre az első lépések megtételéhez. 
Nem szerepelt a prioritásaink között, de az egészséges filmipar és televíziózás működéséhez 
elengedhetetlen a terjesztés, moziüzemeltetés, bemutatás feladatköreinek jó működése. 
Ezen a területen mindkét évben sok problémát érzékeltünk, de túl kevés emberhez jutottunk 
el ahhoz, hogy a területre érdemi javaslatokat tudjunk megfogalmazni. 

Magyar sajátosságnak tűnik, hogy a szakmai, szakképzettségi alapon szerveződő intézmények 
lényegesen aktívabbak – és reprezentatívabb tagsággal is rendelkeznek –, mint a munkaadói 
és munkavállalói szövetségek. Tapasztalataink szerint ez elsősorban a szakszervezeti oldal 
hiányát pótolja, vagyis a szakmai szövetségek segítségével elsősorban a dolgozói állomány 
felmérése volt sikeres. Megfelelő partnerek hiányában a munkaadói oldalon érzékelt 
munkaerőhiány felmérése nem volt lehetséges. Ez a jövőben azért is orvosolandó probléma, 
mert a munkaadói oldal részvétele nélkül igazán eredményes felnőttképzési programokat nem 
lehet lebonyolítani. A Filmipari Képzési Program ezt most úgy kezeli, hogy minden, legalább 
10 millió forinttal támogatott produkcióban kötelezővé teszi gyakornokok foglalkoztatását, 
ami nem csak jó lépés, de láthatóan az egyetlen hatásos eszköz. Hasonlóan célszerű volna a 
munkaerőhiány felmérésben való részvételt, és a nem gyakornoki szintű képzésekben való 
részvételt is anyagi ösztönzőkkel motiválni. 

A tanulmány közgazdasági megközelítése 

A tanulmányunk közgazdasági háttérelmélettel, közgazdász szemmel készült, ezért egyes 
fogalmakat másként használunk, mint a hétköznapi nyelv, ami a kézirat egyes változataival 
kapcsolatos konzultációkon és a háttérbeszélgetéseken is kiderült. Ezért a felmérés statisztikai 
megszervezésének bemutatása után, a tartalmi kérdések előtt röviden felvázoljuk azt az 
elméleti hátteret, amely a kérdőívünk tartalmi kérdései mögött van. 

A Magyar Nemzeti Filmalap képzési küldetése úgy szól, hogy „a Filmalap nagy hangsúlyt fektet 
a magyar filmipar és filmkultúra fejlesztésére, a jövő filmes szakembereinek képzésére, ezt 
célozzák képzési programjai és pályázatai. A hazai filmgyártás versenyképességének fokozása 
érdekében 2016-ban elindult a Filmipari Képzési Program, amelynek elsődleges célja a szakma 
számos területén tapasztalt munkaerőhiány megszüntetése, a filmes szakemberek 
utánpótlásának megteremtése.” A következőkben tárgyaltak megértéséhez szükséges a 
versenyképesség és a hozzáadott érték közgazdasági fogalmának tisztázása. 



A versenyképesség közgazdasági fogalma 

A versenyképesség, a munkaerőhiány olyan közgazdasági fogalmak, amelyek a jelenleg 
mikrovállalkozások hálózataként működő kreatív iparágakban különösen nagy gondossággal 
értelmezendők. 

A gazdasági versenyképesség azt a képességet jelenti, hogy a mozgóképes szakma a tágabb 
piac működésébe a lehető legjövedelmezőbben kapcsolódjon be. Egy ország, iparág vagy egy 
vállalkozás nemzetközi versenyképessége azt tükrözi, hogy milyen könnyen képes a 
világpiacról, a többi ország iparága, vállalatai közül jövedelmet hozni. A nemzetközi 
versenyképességnek leginkább a jelenlegi mozgóképes gyártás gerincét adó nemzetközi 
szervizmunkák, bérmunkák vannak kitéve. 

A versenyképesség közgazdasági követelménye az, hogy a többi versenytársunknál olcsóbban 
tudjunk egy adott filmet elkészíteni, vagy ugyanabból a költségkeretből a többieknél 
gyorsabban vagy magasabb minőségben gyártsunk filmet. Azok a vállalkozások, amelyek 
versenyképesek, több vagy jobban fizetett munkát tudnak elvégezni, és egyre magasabb 
jövedelmet tudnak fizetni a munkatársaiknak, illetve a tulajdonosaiknak. 

Ma a magyar mozgóképes gyártás nemzetközileg versenyképes, köszönhetően az európai 
szinten magas közvetett támogatásnak. Ez a támogatás elfedi a munkaerőállomány és a cégek 
versenyhátrányait, például az egyre növekvő bérköltségeket. Ez a fajta versenyképesség 
azonban nem a teljes vertikumban jelentkezik, hanem elsősorban a gyártás bérmunkában 
elvégezhető, legalacsonyabb hozzáadott értékű területén. 

A gyártás területére koncentráló filmpolitika a lehető legnagyobb foglalkoztatást és 
valószínűleg a lehető legjobb adópotenciált aknázza ki. Az egész szakma számára azonban ez 
nem jelent fejlődési utat. A bérmunka az értéklánc újabb elemeinek meghódítása – különösen 
az előkészítés, finanszírozás, utómunka, terjesztés nélkül – csak újabb és újabb gyártási 
(bér)munkaerő csatasorba állításával tud tovább növekedni, aminek előbb-utóbb 
munkaerőhiány lesz a vége. Arról nem beszélve, hogy a világpiaci gyártási folyamatokhoz 
alkalmazkodás olyan magasra veri fel a gyártási költségeket, hogy azokkal a nem bérmunkát 
végző vállalkozások egyre kevésbé tudnak lépést tartani. 

Határozott véleményünk, hogy a kizárólag a bérmunka versenyképességére építő jelenlegi 
rendszer ugyan néhány jelentős piaci szereplő stratégiájával egybevág, de szinte bizonyosan 
nem optimális a szakma egészére nézve, egy idő után pedig hátrányt jelent majd a magyar 
produkciók és a magyar televíziózás számára. Ez utóbbiaknak a saját piacukon kell növelniük 
a versenyképességüket, a saját piacukról kell szerezniük egyre több jövedelmet, ami egyben 
képessé teszi őket arra, hogy versenyben maradjanak a legjobb szakemberekért és a 
stúdiókapacitásokért a szervizmunkákkal. 

Tehát a teljes magyar audiovizuális iparág, illetve a mozgóképes szakma versenyképessége 
akkor növelhető, ha nemcsak egy-egy részterülete, például a filmgyártás vagy az utómunka 
működik hatékonyan, hanem a filmelőkészítés (például a produceri és rendezői munka a 
látvány, a zene és a hang területei vagy a forgatókönyvfejlesztés), illetve a filmterjesztés, a 
mozibemutatás és a televíziózás is. A magyar filmprodukcióknak elsősorban a magyar 
közönséghez kell eljutniuk, másodsorban utat kell törjenek külföldre is, amihez stabil hazai 
moziháttér, televíziós háttér és professzionális terjesztés szükséges. 



Mennyiségi mutatók: létszám és hozzáadott érték 

A mennyiségi szemléletű növekedést leginkább az olyan mutatókkal jellemezhetjük, mint a 
foglalkoztatotti létszám, a leforgatott produkciók száma, hossza. Jelenleg a magyar gazdaság 
és a mozgóképes szakmák is munkaerőhiánnyal küzdenek, amit egy demográfiai probléma 
tetéz: egyre kevesebb fiatal kerül pályakezdőként a munkaerőpiacra. A mennyiségi növekedés 
emiatt csak akkor képzelhető el, ha találunk olyan mozgóképes munkaerő-tartalékot, akik 
megfelelő továbbképzéssel munkába állíthatók. A kutatásunk azt mutatja, hogy ilyen tartalék 
rendelkezésre áll ugyan, de egyelőre nem adottak a határozott munkaadói szándékok és a 
képzési programok az reintegrációjukhoz. Általában azt tapasztaljuk, hogy Európában, ahol a 
megélhetési költségek magasak, a lakosság elöregedett és a dolgozók magas szintű szociális 
ellátáshoz vannak szokva, a mennyiségi típusú versenyképesség csak azokban a szektorokban 
tartható fenn, ahol a gépesítés, robotizáció viszonylag alacsony foglalkoztatotti létszám 
mellett is növekedésre képes. 

A minőségi, intenzív fejlődést elsősorban a hozzáadott értékkel, az egy produkcióra vagy főre 
eső bevétellel jellemezhetjük. Mivel a mozgóképes gyártás minden vertikuma éles nemzetközi 
versenyben áll, a magasabb jövedelem természetesen nem a bérinflációt, a jelenleg ellátott 
feladatok után kiszámlázott nagyobb összeget jelenti, hanem olyan feladatok ellátását, 
amelyet jelenleg nem a magyar munkaerő végez el. A hozzáadott érték közgazdasági fogalma 
egy vállalkozás vagy produkció stábjának és a tulajdonosoknak (producereknek) kifizetett 
jövedelem összértéke. Azok az európai országok, amelyek a világ legversenyképesebb 
gazdaságai közé tartoznak, például Svédország, Dánia vagy Hollandia, elsősorban a magas 
hozzáadott értékre, vagyis a magyar produceri és dolgozói jövedelmekre koncentrálnak. Az 
intenzív növekedés útja az, ha a bérmunka-cégek koprodukciós partnerré válnak, és a 
bérmunkát végző szakemberek a jelenleg nem magyarok által betöltött, magasabb jövedelmet 
ígérő vezetői pozíciókba kerülnek, vagy ha olyan új munkafolyamatok kerülnek az országba, 
amit jelenleg nem itt látnak el a megrendelők. Ilyen új munkalehetőségek egyes utómunka-
területeken, és az előadóművészetek terén lehetnek. A szakmai továbblépés pedig a 
producerek, rendezők, a látvány, a zene és hang területén dolgozók, valamint a 
forgatókönyvírók számára jelent kihívást. 

Munkaerőkereslet és utánpótlás 

A versenyképesség expanzív és intenzív módon is növelhető, akár párhuzamosan is, de a két 
stratégia eltérő munkaerő-keresletet teremt, és emiatt eltérőek a képzés elvárásai is. A 
tanulmányunk első része a mennyiségi növekedés, az új munkaerő bevonásának 
lehetőségeivel foglalkozik. Amint látni fogjuk, a jelenlegi demográfiai és gazdasági helyzet 
ennek a növekedési útnak egyáltalán nem kedvez. Jelentős munkaerő-tartalék a független 
(tehát állami finanszírozás nélküli) filmben rejtőzik, illetve a pályaelhagyókban ölt testet, 
akiket továbbképzéssel lehetne a jelenlegi hivatásos filmgyártásba és televíziós 
műsorkészítésbe visszaintegrálni. A Filmipari Képzési Program a gyakornoki programmal és a 
pályakezdőket célzó tanfolyamokkal elsősorban ezt segíti elő. 

A tanulmány második része az intenzív, a hozzáadott érték és a minőség növelésével 
megvalósuló növekedés útjával foglalkozik. Közgazdasági értékelésünk szerint a magyar 
gazdaság helyzete és demográfiai adottságaink elsősorban az intenzív növekedést teszik 
lehetővé, ami elsősorban a tapasztaltabb filmes munkatársak továbbképzését, szaktudásuk 
mélyítését, vezetői és kommunikációs kompetenciáik megszilárdítását jelenti. A Filmipari 



Képzési Program Fast Forward Programja részben ebbe az irányba mutat, de csak ennek első 
lépését jelenti. 

Elemzésünk bemutatja, hogy azok az országok, amelyek a magas hozzáadott értékre 
szakosodtak, általában az egész nemzeti munkaerejüket és a mozgóképes szakmában 
dolgozókat is lényegesen többet, hosszabb ideig és gyakrabban képzik, évente több 
alkalommal is befektetéseket eszközölnek a humánerőforrás tőkéjükbe. Az ő utolérésük nem 
elsősorban pénzkérdés, mivel a szakképzési programok lebonyolítása Magyarországon 
ugyanúgy olcsóbban megvalósítható, mint a filmgyártás; jelenleg leginkább azok az intézményi 
keretek hiányoznak, amelyek a mozgóképes szakemberek hiányzó képességeinek azonosítását 
és a területen dolgozók rendszeres beiskolázását tennék lehetővé. 

Nemzetközi összehasonlítás 

Tanulmányunkat a lehető legtényszerűbben, a lehető legtöbb adat összegyűjtésével 
készítettük el. Nemcsak arra törekedtünk, hogy a magyar mozgóképes szakmákban 
rendszerezzük a legtöbb tényszerű információt, hanem az olyan standard kérdőívelemeket, 
mint az EU által a nyitott adathozzáférés keretében megnyitott uniós szintű, magyar adatokat 
is tartalmazó kutatási adatokat is felhasználtuk. 

Ahol lehet, nemzetközi összehasonlításban mutatjuk be a problémát. A magyar mozgóképes 
szektor – és ezen belül a filmipar – nagyon hasonlóan működik a brit, cseh, dán vagy litván 
filmiparhoz. A technológiai háttér hasonló, a jelenlegi stábszervezetek azonosak, és hasonló 
tudású szakemberekre is van szükség. Nem meglepő, hogy ugyanazok a versenyképességi és 
munkaerővel kapcsolatos problémák vannak jelen Magyarországon, mint Nagy-Britanniában, 
Csehországban vagy Romániában, természetesen nagyon eltérő hangsúlyokkal. 

Általában pozitív példaként a dán, holland, svéd, brit filmipart hozzuk fel, mert ezeknek a 
filmgyártó országoknak a hasonló problémái jól dokumentáltak; ezek megoldásában előrébb 
járnak, és az általunk közvetlen versenytársnak tekintett ír, cseh, román vagy litván filmgyártás 
is az ő példáikból igyekszik tanulni. Nem dőlhetünk hátra, ha azt látjuk, hogy a cseh, román, 
litván versenytársakhoz képest nem állunk rosszul, hiszen ők is a jobbakkal vannak 
versenyben. 

Különösen a képzési területen Dánia, Svédország vagy Hollandia előnye 20-30 évre 
becsülhető. De ki gondolta volna 2004-ben, az akkor mérföldkőnek számító Filmtörvény 
elfogadásakor, hogy Magyarországon hollywoodi szuperprodukciók és a legjobb európai 
művészfilmes rendezők filmjei mellett saját Oscar-díjas, Arany Medve-díjas filmek készülnek 
ebben az évtizedben? A hozzánk hasonlóan kis nemzeti nyelvű dán, holland vagy svéd filmipar 
képzési intézményei és programjai ugyanúgy meghonosíthatók hazánkban, mint ahogyan a 
filmgyártás és utómunka terén is sikerült elérni a világszínvonalat. A jelenlegi hátrányunk csak 
addig évtizedes, amíg nem kezdjük el ledolgozni. Tanulmányunk abból indul ki, hogy a 2016-
ban elindult Filmipari Képzési Program tíz év alatt képes akkora eredményeket elérni a 
mozgóképes szakmák továbbképzése terén, mint amit a saját filmek előkészítése, a gyártás 
vagy az utómunka terén el tudott érni a Filmtörvény utáni évtizedben. Bár az Egyesült Államok 
fizikailag és szemléletmódban is messze van, Dánia, Svédország, Hollandia, Németország 
programjai gyakran az EU anyagi segítségével is megismerhetők és átvehetők. 



Munkaerőhiány és a szakma állományának a bővítése 

A Magyar Nemzeti Filmalap feladatának tekinti, hogy segítse a szakmában tapasztalt 
munkaerőhiány felszámolását, és a filmes szakemberek utánpótlásának megteremtését. 

A munkaerőhiányt többféleképpen is értelmezhetjük. Pusztán mennyiségi szempontból akkor 
beszélünk munkaerőhiányról, ha az egyes szakmákban már mindenki dolgozik, és további 
munkaerőre lenne szükség. A munkaerőhiány kialakulásának oka, hogy többen elhagyják el a 
szakmát, mint ahányan frissen munkába állnak, vagy ha gyorsan nő a filmek gyártására, 
utómunkájára, terjesztésére, televíziós bemutatására az igény. 

Mennyiségi szempontból tehát a munkaerőhiánynak több oka van: egyrészt jelentősen nőtt a 
Magyarországon forgatott produkciók száma, amit – kisebb mértékben – követett az 
utómunka iránti igény. Másrészt évek óta folyamatosan csökken a hazai pályakezdők száma, 
és egyre nehezebb is őket felkutatni. Ebben a fejezetben ezzel a problémával foglalkozunk. 

Ha a – mennyiség mellett – minőségi szempontokat is figyelembe veszünk, akkor azt láthatjuk, 
hogy a munkaadók magasabb szintű tudást, képességet, munkakultúrát várnak el, mint ami a 
munkakeresőkben adott. Ez a típusú munkaerőhiány akkor alakul ki, ha a szakemberek 
folyamatos továbbképzése, értékelése, képességeiknek megfelelő új feladatok felé irányítása 
nem történik meg. Bár a két problémát a gyakorlatban nehéz szétválasztani, az eltérő képzési 
megoldások miatt a minőségi szempontokra a következő fejezetben térünk vissza. 

Munkanélküliség vagy munkaerőhiány? 

A mozgóképes dolgozók munkaerőpiaci helyzetét először 2016-ban kíséreltük meg felmérni a 
filmszakmai adókedvezmény gazdasági hatásvizsgálata keretében. A 2018-as adatfelvételt a 
2016-os felmérés tapasztalatai alapján terveztük. Először a 2016. évi felmérés eredményeit 
ismertetjük.  

 



2016-ban a munkaerőkínálat felmérésének nem volt előzménye, ezért kétféle kérdést is 
feltettünk: ki szeretne többet dolgozni? (pozitív megfogalmazás); ki nem szeretne többet 
dolgozni (negatív megfogalmazás)? Mivel a két kérdés konzisztens eredményeket adott, vagyis 
a válaszok nem függtek a kérdésfeltevés módjától, 2018-ban már csak egyféle kérdést tettünk 
fel. 

2016-ban egy túldolgoztatottnak tekinthető kisebbség mellett a többség szeretett volna 
többet dolgozni, de erre nem volt lehetősége. A túldolgoztatás lehetősége abból fakad, hogy 
a magyar szabályozás – a filmforgatás rövidtávú jellege miatt – engedélyezi az akár 72 órás 
munkaheteket is. Ez rövid távon versenyképessebbé teszi a hazai forgatásokat, mivel a 
hosszabb napokon nagyobb stábokkal lehet forgatni, ez pedig csökkenti a helyszínbérleti, 
őrzési és kölcsönzési költségeket (Berkes 2013; Berkes 2018). Az elmúlt években annyi 
forgatás volt Magyarországon, hogy egyes munkavállalók egész évben ilyen 
munkakörülmények között dolgoztak; ők a felmérésünkben a normális éves óraszámnál 
lényegesen nagyobb teljesítményről számoltak be. Ez azonban a kisebbséget jelentette. A 
válaszadók többsége kevesebbet, gyakran lényegesen kevesebbet dolgozott a szakterületén, 
mint szeretett volna. 

2018-ban azok aránya, akik (sokkal) kevesebbet vagy (sokkal) többet szerettek volna dolgozni, 
a következőképpen alakult. A televíziózás területén a semleges érték körül csoportosulnak a 
válaszok, mert sokan eleve fix munkaidőben dolgoznak, és tudják, hogy mire számíthatnak. Az 
összes filmipari területen előfordulnak, akik kicsit kevesebbet dolgoznának, ugyanakkor ennél 
többen vannak, akik kicsit vagy sokkal többet szeretnének dolgozni. Érdemes figyelembe 
venni, hogy ezalól kivételt jelentenek a támogatói, beszállítói szereplők. Mivel ezeket a 
területeket több ezer mikrovállalkozás dolgoztatja, a támogató funkciók túlterhelése az egész 
iparágban zavart okozhat. Ebből akár az is következhet, hogy éppen produkciós könyvelőkre 
vagy szakjogászokra van szükség, noha nem ők a legláthatóbb tagjai a mozgóképes szakmának. 

Összességében a felméréseink a nagyobb területeken sem 2016-ban, sem 2018-ban nem 
igazolták a feltételezett munkaerőhiányt – legalábbis az abszolút munkaerőkínálatot 
figyelembe véve. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a munkát kereső szakemberek egy 
részének valamilyen képessége hiányzik ahhoz, hogy alkalmazzák őket, tehát a vállalkozások 
szintjén kialakulhat munkaerőhiány. Az viszont nem igaz, hogy túl kevesen szeretnének a 
szakmában érvényesülni. Ahhoz, hogy mindenkinek jusson feladat, a filmes és tévés 
területnek növekednie kell. Amikor egy iparágban egyszerre van jelen munkaerőhiány és 
munkanélküliség, azt strukturális munkanélküliségnek (munkaerőhiánynak) nevezzük. Ez 
akkor alakul ki, amikor a munkaerő szakképzettsége, képessége vagy munkakultúrája nem 
felel meg a piaci elvárásoknak. 

A munkaerő mennyiségét kétféleképpen lehet növelni: a jelenleg szakmán kívül dolgozók 
(pályakezdők, más szakmákból elcsábítandó dolgozók, külföldi munkavállalók) 
szerződtetésével vagy a szakma meglévő munkaerő-tartalékainak kihasználásával. A szakmán 
kívül dolgozók a nemzeti munkaerőpiacról szerződtethetők, ezért fontos, hogy a mozgóképes 
szakma döntéshozói értelmezni tudják a nemzetgazdaság aktuális foglalkoztatási helyzetét. 

Külső tényezők, nemzetgazdasági konjunktúra 

A szakma munkaerőpiaca a tágabb nemzetgazdasági környezetben működik. A 
nemzetgazdaság és a munkaerőpiac hosszú távú helyzetét az ország demográfiai mutatói 



határozzák meg a születések, halálozások és a migráció egyenlege alapján. Az országban 
született és a szüleikkel bevándorolt gyermekeket a munkavállalásra az oktatási rendszer 
készíti fel. A meglévő munkaállományt továbbképzésekkel lehet fejleszteni, illetve a 
gyorsabban növekvő szektorok máshonnan képezhetnek át dolgozókat. Ha az oktatási 
rendszer és a felnőttképzés nem tud elégséges számú és elég jó minőségű szakembert 
felkészíteni bizonyos feladatokra, akkor külföldieket kell szerződtetni. Középtávon a munkaerő 
rendelkezésre állását az oktatási és képzési rendszer működése határozza meg. 

Rövidtávon a legfontosabb, munkaerőpiaci tényező a gazdaság állapota. A növekvő gazdaság 
egyre több munkalehetőséget teremt, ami csökkenti a rendelkezésre álló, még nem 
foglalkoztatott munkaerőt, és növeli a munkaerő árát. Válságban, csökkenő gazdaságban 
alacsonyabb bérek mellett is több embert lehetne foglalkoztatni, de ilyenkor általában a 
vállalatoknak erre nincs lehetősége. 

A munkaerőhiány vállalati percepcióját a közgazdászok vállalati kérdőívek segítségével mérik. 
Az ilyen felmérések általában hasznos adatokat szolgáltatnak a munkaerőhiány és a 
munkanélküliség előrejelzésére. Az Európai Unió az összes tagállamban, így Magyarországon 
is rendszeresen végez ilyen felméréseket. Ezen kívül a magyar kis- és középvállalati szektort 
hasonló módszerrel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézete (MKIK GVI) is vizsgálja negyedévente (GVI 2018). 

2018-ban a világgazdaság, a magyar gazdaság és a költségvetési konjunktúra is a csúcson van, 
ami kimagasló keresletet eredményez a piacon. Mindez egyes estekben akut kapacitáshiányt 
okozhat. 

A mozgóképes vállalkozások vezetőinek tehát azt kell figyelembe venniük, hogy jelenleg az 
egész gazdaságra óriási munkaerő iránti kereslet jellemző. Az elmúlt évtizedben a magyar 
munkaerő mobilisabbá vált, mint valaha. Soha nem látott számban dolgoznak magyarok más 
országokban, mivel egész Európában konjunktúra van, és a gazdagabb országok magasabb 
béreket tudnak fizetni a legtöbb munkakörben. 

A tanulmány írásakor az egész magyar KKV szektor – ide tartozik az MTVA kivételével 
lényegében a teljes magyar audiovizuális ágazat –, évről-évre súlyosbodó munkaerőhiánnyal 
küzd. Első ránézésre azt gondolhatjuk, hogy a munkaerőhiány a következő években is egyre 
súlyosabb lesz. Ez azonban nem valószínű. A kérdőívre válaszolók és a közgazdasági elmélet is 
azt feltételezi, hogy a közeljövőben a gazdaság a csúcsról elindulhat a recesszió felé. 
Középtávon valamikor enyhülni fog a hiány, de hosszabb távon a demográfiai folyamatok 
általában a hiány fokozódását erősítik. 

A mozgóképes szakmákban érzékelt munkaerőhiány csak kis részben iparági probléma. A 
színházak, forgatások díszletezőiért az áruházláncok versenyeznek árufeltöltőként. A 
tehetséges jogászokat, közgazdászokat, könyvelőket nemcsak a filmprodukciók, hanem a 
Magyarországon működő nemzetközi vállalatok is keresik. A technikai szaktudásért a magyar 
ipar versenyben áll a filmgyártókkal, és így tovább. Ha az egész nemzetgazdaságban nőnek a 
bérek, azzal a filmgyártásnak, a televíziós műsorkészítésnek, de a mozik jegyágyainak is lépést 
kell tartania. A Filmalap és a mozgóképes szakmák nem tudják érdemben befolyásolni a 
nemzetgazdaság állapotát, de a munkaerőgazdálkodási döntéseikhez – ideértve a felvételt, 
kiválasztást, továbbképzést, képességfejlesztést – ismerniük kell a nemzetgazdaság és az 
európai gazdaság állapotát. 



A mozgóképes szektorban Európa-szerte nagyon magas a közpénzek aránya, amelyeket a 
nemzeti filmalapok és az olyan támogatási rendszerek (tax shelter) juttatnak a szektorba, mint 
a magyar filmszakmai adókedvezmény. A közpénzek rendelkezésre állása általában 
konjunktúra-függő, recesszióban szinte minden országban csökkennek a támogatási 
lehetőségek. 2018-ban azonban a gazdasági növekedési hullám tetején vagyunk, és Európa-
szerte rekordszámú film forgott (EAO 2018), ami természetesen hozzájárult a mozgóképes 
szakmák munkaerőhiányához. 

A nemzetgazdaság helyzetét illetően a mozgóképes szakemberek kilátásai egyértelműen 
negatívak, az iparág helyzetét tekintve pedig semlegesek. Azok, akik kevésbé elégedetlenek 
saját jövedelmükkel, a foglalkoztatási helyzetet semlegesnek vagy pozitívnak gondolják, akik 
pedig nagyon elégedetlenek, rendkívül negatívnak. Ez összefügghet azzal, hogy ezek a 
szakemberek nem tudnak úgy elhelyezkedni, hogy javítsanak az anyagi helyzetükön, így 
általánosan is negatívan látják a foglalkoztatási helyzetet. Ezzel szemben – szerencsére a 
szakma döntő többsége – a háztartását és a saját életét illetően optimista. Ez alól csak azok 
jelentenek kivételt, akik nagyon elégedetlenek az anyagi helyzetükkel. 

A gazdasági konjunktúra felmérésére az EU és az MKIK általános, reprezentatív felmérései 
alkalmasabbak. A filmgyártás konjunktúráját a televíziós társaságok, produkciós cégek és az 
NMHH Filmiroda együttműködésével lehet előrejelezni, hiszen ehhez az előkészítés alatt lévő 
produkciók összértékét kellene időről-időre összeadni és közölni. A kilátásokat azért is mérjük 
fel, hogy a szakma hangulatát összehasonlítsuk más csoportokéval, és azt is meg vizsgáljuk, 
hogy az esetleges nagyon negatív hangulat torzítja-e egyes válaszadók válaszait. 

Középtávon olyan országok, nemzeti iparágak lesznek versenyképesek, amelyek rendelkeznek 
megfelelő előrelátással és intézményi keretekkel arra, hogy a gazdasági ciklusokhoz 
alkalmazkodjanak. Ezekben az országokban a munkaerő több munkát végez a gazdasági ciklus 
tetején, és recesszióban a munkaadók biztosítják a dolgozók megtartását és továbbképzését. 
Jelenleg, amikor a magyar filmgyártás is csúcskapacitással dolgozik, a stábtagok aligha 
volnának nélkülözhetők hosszabb továbbképzésekre, nyelvtanfolyamokra, 
készségfejlesztésre. Logikus lenne, ha erre akkor kerülne sor, amikor kevesebb film forog 
majd. 

Az ilyen anticiklikus, középtávú emberi erőforrás-fejlesztésre azokban az országokban van 
lehetőség, ahol a munkaadók és a munkavállalók szervezetei reprezentatívak, tehát képviselik 
a cégek és a dolgozók többségét, illetve rendelkeznek olyan képzési programokkal és 
finanszírozási alapokkal, amelyek a fenti célokra használhatók fel. Vagyis ezekben az 
országokban a szakszervezetek és a producerek és a tévék szakma szövetségei képesek 
meghatározni, hogy milyen típusú szaktudást szükséges fejleszteni, és pénzt tartalékolnak a 
nehezebb időszakokra. 

Ha ezek az intézményi keretek nem adottak, az üzemi szervezet nagyon nagy kockázatnak van 
kitéve. Nagyon sokan elhagyhatják majd a szektort – vagy akár az országot –, mikor a jelenleg 
aktív stábtagok utolsó projektje is lezárul a válság idején, és senki nem fog jövedelmet és 
tanulási lehetőséget biztosítani nekik. Ezzel szemben Dániában, Hollandiában, 
Németországban, Svédországban, Franciaországban, ahol többé-kevésbé adottak ezek az 
intézményi keretek, a stábtagok a szakmában fognak maradni, hogy új tudást szerezzenek, és 
minden gazdasági ciklusban egyre érettebb, értékesebb munkát végezzenek. A skandináv és a 



nyugat-európai mozgóképes iparág működési kultúrájának hozzáadott értékelőnyét például a 
magyarhoz, a csehhez, a litvánhoz vagy a románhoz képest nagyrészt ez magyarázza. 

Rövidtávú munkaerőkínálat 

A közgazdászok rövid távnak tekintik azt a gazdasági időszakot, ami alatt nem lehet a tőkét 
vagy az emberi tőkét bővíteni. A rövid táv az, ami alatt nem épülnek fel új stúdiók, nem lehet 
a meglévő stábtagokat beiskolázni és új szakképesítéshez juttatni. A rövid táv tehát egy évnél 
valamivel hosszabb idő. Rövidtávon a munkaerőkínálat legegyszerűbben a túlórákkal, vagy – 
ha vannak – a munkaerőtartalékok mozgósításával növelhető. 

Mivel a rövidtávú kínálat nem számol alapvető változásokkal, ilyenkor a legfontosabb motiváló 
tényező a pénz. A közgazdásági logika azt mondja, hogy a munkaerőhiány egy darabig 
magasabb jövedelemmel pótolható, illetve azt feltételezi, hogy az emberek egy bizonyos 
jövedelmi szint eléréséig szeretnének többet dolgozni. Először is vizsgáljuk meg, hogy melyik 
szakterületen mennyire elégedettek a válaszadóink a mostani jövedelmükkel, és ehhez képest 
mennyivel szeretnének többet vagy kevesebbet dolgozni. 

Az előadóművészetek, a terjesztés, a tévécsatornák, és néhány támogató terület (például a 
filmes igazgatás) területén dolgozók inkább elégedetlenek a jövedelmükkel, mint elégedettek, 
ezért itt a pénzbeli motivációnak nagyobb szerepe lehet. Az utómunka területén a 
válaszadóink alapvetően elégedettek a jövedelmükkel, és nem is szeretnének sokan többet 
dolgozni, ezért itt a rövidtávú bővülés lehetőségei korlátozottak. Egyes szakmai beszállítók, az 
oktatásban, az előkészítésben és a gyártásban dolgozók egy része elégedett, vagy nagyon 
elégedett a jövedelmével, de szeretne többet dolgozni. Ezeken a területeken már valószínűleg 
komplexebb motivációs technikákat kell alkalmazni a munkakínálat növekedéséhez, de 
összességében itt sem látunk munkaerőhiányt. 

Azokon a területeken, ahol a válaszadók nem elégedettek az élethelyzetükkel, a 
karrierkilátásaikkal vagy a jövedelmükkel, az a veszély fenyeget, hogy a munkaerő a 
mozgóképes szakmák jobb lehetőséget kínáló részterületeire vagy a gazdaság más ágazataiba, 
esetleg külföldre fog menni dolgozni. Ezeken a területeken, ha most nincs is munkaerőhiány, 
megelőző intézkedések nélkül a közeljövőben jó eséllyel kialakulhat. 

A válaszok statisztikai elemzésekor azt állapítottuk meg, hogy a pályán eltöltött idővel együtt 
kis mértékben nőtt az anyagi helyzettel és a karrierrel való elégedettség. Ez akár egészséges 
karrierfejlődésre utalhatna, de sajnos inkább arról van szó, hogy hamar kihullanak a 
szakmából, akik nem boldogulnak a mozgóképes területeken. Ezzel szemben a tapasztaltabb 
és helyzetével elégedettebb munkaerő egyértelműen kevesebbet szeretne dolgozni. 

A keresett, megbecsült szakemberek túlhajtottak, és egyre többet keresnek, ami különösen 
valószínűvé teszi, hogy nem vállalnak újabb projekteket, inkább elmennek hosszabb időre 
külföldre tanulni vagy pihenni. Akiket a pénz vonz, többnyire olyan alulfoglalkoztatott 
szakemberek, akiket szerényebb tudásuk és képességeik, például a nyelvtudásuk hiánya vagy 
gyenge csapatmunka készségeik miatt nem szívesen dolgoztatnak. 

Miért gondoljuk azt, hogy lehetnek tartalékok a rendszerben? Számos szakmai szervezet nem 
jól szervezett, illetve sok munkaadó korábbi stábjaihoz el sem jutottunk. Az állomány 
leginkább aktív és érdeklődő részét értük el, tehát autoszelektív mintából dolgoztunk. Az olyan 
önkéntes felméréseket nevezzük autoszelektívnek, amelyekben a tudatosabb, általában jobb 



helyzetű emberek vesznek részt. Ilyenek gyakran az egészségügyi szűrő felmérések és az 
önkéntes emberi erőforrás- és képességfelmérések. 

Az a tény, hogy sokan szeretnének abszolút óra- vagy napszámban is többet dolgozni a 
szakterületükön, továbbá, hogy a lemorzsolódó szakembereket nehezen érjük el, azt 
valószínűsíti, hogy a gyártási szakmának több ezres tartaléka lehet. Ez a sokszorosa annak a 
számnak, amit a pályakezdők bevonásával pótolni lehet. 

Sajátos helyzetet jelez, hogy miközben a gyártás és az utómunka területén dolgozók közül 
sokan szeretnének sokkal kevesebbet dolgozni, a kreatív szakemberek, különösen a rendezők, 
szeretnének sokkal több feladatot találni. Amint később látni fogjuk, sokan kreatív ambíciókkal 
dolgoznak a gyártás, illetve az utómunka területein, és abban reménykednek, hogy a 
megszerzett tudással, kapcsolatokkal és pénzzel saját filmes terveiket is meg tudják valósítani. 

Az elmúlt években a mozgóképes szakemberek jövedelme nagyon jelentősen megemelkedett, 
vagyis a munkaadók a rövidtávú, pénzzel történő motiváció lehetőségeit nagymértékben 
kimerítették. Közép- és hosszútávon a nem jól kihasznált munkatársak továbbképzése, 
fejlesztése vagy egészen új dolgozók kiképzése jelent lehetőséget. Sajnos a 
háttérbeszélgetéseken kiderült, hogy a munkaadók elsősorban az egészen friss szakemberek 
munkába állítását preferálják, ami lényegesen nehezebben megvalósítható, nagyon pazarló 
humánpolitika. A pályakezdők létszáma emberöltők óta a legkisebb, a magyar gazdaság 
foglalkoztatottsági szintje pedig a legmagasabb, ezért a belső tartalékok kihasználása minden 
eddiginél fontosabb eszköz. 

Természetesen figyelembe kell venni, hogy a mozgóképes szakmák hálózatos, mikrovállalati 
jellege nagyon nem kedvez a belső tartalékok növeléséhez. A tartós, nagy munkaszervezetek 
hiánya miatt nehezen megoldható az elavult tudású dolgozók továbbképzése vagy a 
személyiségük, viselkedési normáik miatt nem a megfelelő területeken foglalkoztatott 
emberek áthelyezése hozzájuk jobban illő feladatkörbe. E probléma megoldása olyan 
intézményfejlesztési feladat, amelyhez a Magyar Nemzeti Filmalaphoz kerülő filmszakmai 
képzési hozzájárulásként fizetett járulékok nagyon jó kiindulási pontot adhatnak. 

Rövidtávú munkakereslet 

Korábban bemutattuk, hogy a munkaerőhiány észlelését az Európai Unióban és a magyar 
gazdaságban is reprezentatív kérdőívekkel szokták felmérni. Sajnos az uniós és az országos 
felmérések sem elég részletesek ahhoz, hogy a mozgóképes szakmáról is külön képet adjanak. 
Ezért a mozgóképes munkaerőhiányt a munkaadók kérdőíves megkeresésével próbáltuk 
felmérni. Ez 2016-ban kis mértékben, 2018-ban pedig egyáltalán nem sikerült, mivel nem 
elegendő számú munkaadó töltötte ki a kérdőívet. 

A munkaerőhiány akkor volna számszerűsíthető, ha a munkaadók rendszeresen közölnék a 
felvételi, elbocsátási igényeiket (feladatkörökre bontva), és jeleznék, ha a felvétellel 
problémájuk akad. Ennek megoldása lehet önkéntes vagy kötelezően előírt kérdőíves 
megkeresés, de a mozgóképes szakmák szűk körére tekintettel akár egy központi (önkéntes) 
adatbázis felállítása is szóba kerülhet. A nálunk versenyképesebb országokban ilyen 
rendszerek működnek, ezért a munkaerőhiány nemcsak számszerűsíthető, hanem gyakran 
orvosolható. Például, ha valaki jelzi, hogy a továbbiakban nem lesz szüksége ugyanannyi 
világosítóra, mert nem forgat annyit, de más nem talál világosítót, akkor valójában nincsen 
munkaerőhiány, legfeljebb nem a megfelelő helyen vannak a világosítók. 



Jelenleg nem tudjuk megállapítani a munkaerőhiány súlyosságát. Miközben a munkaadók 
munkaerőhiányról beszélnek, valójában nincsen adatunk arról, milyen feladatokra nem 
találnak szakembert, arról viszont állnak adatok a rendelkezésünkre, hogy sok szakember nem 
talál munkát. Figyelembe véve, hogy a magyar mozgóképes szakma több ezer kis 
vállalkozásból áll, valós reprezentatív erejű szakmai szervezetek, szakszervezetek nélkül, a 
munkakeresés és a kiválasztás folyamata is meglehetősen kaotikus. Bár a legnagyobb 
presztízsű munkaadók válogathatnak sok jelentkezőből, még az ő esetükben is gyakran hallunk 
munkaerőhiányról. A kisebb munkaadók esetében azonban a keresés még problematikusabb. 

A legversenyképesebb európai gazdaságokban gyakran alkalmazott megoldás, hogy egy 
iparágból egy munkavállalót addig nem lehet elküldeni, amíg bárhol az országban van a 
szakképzettségének megfelelő munka. Ezektől az emberektől csak akkor lehet megtagadni a 
munkát, ha munkakészségük nem megfelelő, ez esetben viszont továbbképzésre, 
készségfejlesztésre kell küldik őket; ha a munkaképtelenségnek pszichológiai okai vannak, 
akkor pedig munkapszichológushoz. Így az egyes ágazatok nem veszítenek el több év alatt 
kiképzett, és több évnyi, évtizednyi gyakorlatot szerzett munkavállalókat. 

Természetesen ez a rendszer még ezekben az országokban sem működik megfelelő 
mennyiségű szabadúszó munkavállaló esetében, de önmagában a szemlélet átvétele sokat 
segíthet a munkaerőgazdálkodás fejlesztésén, és a hozzáadott érték növelésén, hiszen a friss 
munkaerő képzése és tapasztalatszerzése szinte mindig sokkal költségesebb, mint egy 
gyakorlott és megfelelő alapismeretekkel rendelkező ember munkaképességének 
megteremtése. Ez persze nem mindig látható a kisvállalkozók számára, hiszen a képzési 
költségek nagy része az államnál lép fel. 

Általánosan elterjedt vélemény, hogy a jelentős alvállalkozói hálózatot foglalkoztató filmipari 
cégek is kisvállalati formában dolgoznak, és a vezetők cégvezetői ismeretei hiányosak. Mivel a 
magyar mozgóképes szakképzési rendszer jelenleg nem kínál kreatív ipari MBA programot, 
olyan cégvezetői mentori program kialakítását javasoljuk, amely oktatási partnerek 
bevonásával egy MBA program elindításához, így a filmes vezetők körének továbbképzéséhez 
vezethet.  

Alternatív megközelítések: amit a szakemberek hiánynak értékelnek 

A munkaerőhiány lokalizálásának, pontosabb megítélésének másik módszere a szakmában 
dolgozók véleményének a megkérdezése. Az ő véleményük kevésbé mérvadó, mint a 
munkaadóké, hiszen legtöbben csak a közvetlen munkaterületükre látnak rá és hallomásból 
értesülnek a munkakeresés nehézségeiről. A nagy számok törvénye alapján azonban sok 
szakember véleményében a szubjektív szempontok legalábbis nagyrészt kiegyenlítik egymást. 

A 2016. évi felmérésben szerepeltettünk ilyen kérdést, de az volt a tapasztalatunk, hogy a 
megválaszolása jelentősen lelassította az egyébként sem rövid kérdőív kitöltését, ezért 2018-
ban nem tettük fel mindenkinek. A 2018-as felmérésben kizárólag a látvány területén 
dolgozóknak tettünk fel ilyen kérdést egyik partnerünk kifejezett kérésére. 

Felmérésünk a hiányszakmák tekintetében nem reprezentatív. Mivel a filmszakma összes 
területén dolgozókat megkérdeztünk, a válaszok értelemszerűen az illető feladatkörére való 
rálátásától is függenek.  



Feltűnő, hogy sokan jelölnek meg menedzseri és vezetői feladatokat, amit a meglévő 
menedzseri-vezetői állomány kritikájaként is felfoghatunk. Azt gondoljuk, hogy akik 
producerekben, producer-asszisztensekben, rendezőkben, színész-ügynökökben látnak 
hiányt, nem a rendezni vágyókra, hanem a jó vezetői képességgel dolgozó rendezőkre, 
producerekre, asszisztensekre, ügynökökre gondoltak. 

Melyik feladatkörből könnyű elhelyezkedni? 

A munkavállalók irányából nézve úgy is feltehetjük a kérdést, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy 
könnyen találna itthon vagy külföldön munkát. Értelemszerűen, ha valahol hiány van, ott 
könnyű új munkát találni, ahol nincsen, ott nem. Ezalapján a vágók, operatőrök, és a 
szponzoráció szervezésével foglalkozó munkatársak állítják, hogy könnyen találnának munkát. 
Sajnos erre a kérdésre kevesen válaszoltak, ezért nem kaptunk nagyon pontos képet a 
problémáról. 

A hiány egyik lehetséges indikátora lehet, ha azt kérdezzük meg a szakemberektől, hogy 
milyen könnyen tudnának Magyarországon vagy külföldön elhelyezkedni. Amikor a munkát 
vállalni szándékozók válogathatnak a lehetőségekből, akkor a munkaadóknak vannak 
nehézségeik. Amikor a munkavállalók nehezen találnak új munkát, akkor pont fordítva a 
munkaadók vannak előnyösebb helyzetben. 

A 2016. évi felmérésben szerepelt a fenti kérdés, de nem hozott jól értelmezhető válaszokat. 
Egyedül a vágók, operatőrök és szponzorációval foglalkozó szakemberek között voltak 
olyanok, akik nem találták volna nehéznek a hazai vagy külföldi elhelyezkedést. 

Amennyiben a jövőben a munkaadók hatékonyabb megkérdezése nem oldható meg, célszerű 
ezt a kérdést újra szerepeltetni a szakembereknek szóló kérdőívben. 

Hosszabb távú kilátások az állomány bővítésére 

A mai mozgóképes szakmában működő kisvállalkozások általában a fiatalok felvételével és 
kiképzésével bővítik állományukat. Ahogy a következő fejezetben látni fogjuk, a megkérdezett 
szakembereink nagy része a munkahelyén tanulta a szakmáját. Ez a jövőben egyre nagyobb 
nehézségeket eredményez majd, mivel a következő húsz évben lényegesen kevesebb 
pályakezdő fog munkába lépni Magyarországon, mint az előző két évtizedben. 



 

A jelenlegi pályakezdő korosztály 1998-2000 körül született. Ez a korosztály létszámában kb. 
48 százalékkal kisebb, mint az 1976-ban születettek és 19%-kal kisebb a tíz évvel idősebb, 
1988-1990 körül született korosztálynál. A kilencvenes években nagyon nagy számban 
érkeztek Magyarországra vajdasági és erdélyi családok, ami sokáig elfedte a fogyást. Az előző 
két évtizedben a gyermekek számának csökkenését ellensúlyozta, hogy 1990-2006 között 
Romániából, illetve különösen a jugoszláv háborúk idején Szerbiából és Horvátországból sok 
kisgyermekes magyar család költözött Magyarországra. Ebben a tizenhat évben többen 
vándoroltak be, mint ahányan távoztak, mára viszont lényegesen többen mennek el külföldre. 

A jelenlegi migrációs folyamatok sem egyirányúak, de az előző húsz év folyamataitól eltérnek. 
A magyar oktatási szféra a gyermekszám csökkenésére a külföldieknek kínált képzési 
programok bővítésével reagált. Ma ugyan sok kisgyermekes család és egyetemista költözik el 
Magyarországról, de sokan is jönnek az országba tanulni – ők azonban nem magyar, hanem 
angol nyelven tanulnak. Ennek a növekvő számú pályakezdő csoportnak a jobb integrálása 
pótolhatja az itt született pályakezdők hiányát. Az angol nyelvű pályakezdők munkába állítása 
viszont sok munkaadó számára új humánpolitikai, adminisztrációs, munkaszervezési és 
kommunikációs feladatot jelent, amire fel kell őket készíteni. 

Mindenesetre a már megszületett gyerekek számának ismeretében a következő 15 évben 
kevesebb pályakezdőre kell felkészülni. A hosszútávú helyzet túlnyúlik a mikro- és 
kisvállalkozások tervezési horizontján, de mivel ezeket a tényezőket nem fogják tudni 
befolyásolni, az adaptálódást időben el kell kezdeniük. 

A demográfiai folyamatok azonban nemcsak a pályakezdők körét, hanem az egész 
munkaerőállományt érintik. Ezeket a folyamatokat az Európai Unió szakképzésért felelős 
központja rendszeresen elemzi. A jelenlegi előrejelzések szerint 2025-ig a fiatalok számának 
csökkenése mellett több országban a munkavállalók teljes száma is csökkenésnek fog indulni. 
Magyarország helyzete a régióhoz képest nem rossz, de az erős mozgóképes szektorral 
rendelkező nyugati és északi országokéhoz képest nagyon kedvezőtlen. A bevándorlás 
lehetőségét nem számítva ezért csak a meglévő tartalékok aktiválása kínálja a siker 
lehetőségét – a mozgóképes szakmákon kívül is, az európai országok többségében. Országtól, 



szakmától, végzettségtől függően a munkaerőtartalék mozgósítására a 45 és az 55 év fölötti 
korosztály esetében van elméleti lehetőség (Cedefop 2016). Ez fokozottan igaz azokra a 
feladatkörökre, amelyek ellátása (elvileg) nem igényelne diplomát. Ez a mozgóképes területen 
a legnagyobb mértékben a gyártási munkafolyamatokat fogja érinteni. 

Gyakran hallott panasz a producerektől és általában a magyar munkaerőpiacról, hogy az egyre 
fogyatkozó számú pályakezdő jövedelmi elvárásai irreálisan magasak. Egy tavalyi felmérés 
szerint a tanulók és pályakezdők a reálisnak tekinthető fizetés majdnem kétszeresére 
számítanak. (Kerner 2017). 

A felmérésünkben szereplő pályakezdők jövedelmi elvárásai nem tűnnek sem irreálisnak, sem 
magasnak, az elmúlt évek fizetési trendjének és a 2018. év piaci viszonyainak megfelelőek 
(Eduline 2018; Csurgó 2018; Fizetések.hu 2017a). Azt is figyelembe kell venni, hogy 
Budapesten – ahol a legtöbb mozgóképes munkahely van – a megélhetési költségek 
magasabbak az országosnál, a pályakezdők jövedelmei nem fedezik az önálló élet költségeit 
(Fizetések.hu 2017b), ezért rövidtávon emelésre szorulnak. Ráadásul ezek a bérek nem csak a 
londoni, berlini béreknél, de a prágai, pozsonyi, varsói béreknél is alacsonyabbak. 

Rövidtávnak azt tekinthetjük, ha nem lehet tömegesen új munkaerőt csatasorba állítani, és a 
jelenlegi állományt kell hatékonyabban vagy többet foglalkoztatni, hosszútávnak pedig a mai 
gyerekek belépését a munkaerőpiacra. Az oktatási és képzési programokkal a kettő közötti, 2-
8 éves középtáv (lényegében egy gazdasági ciklus) befolyásolható. 

Középtávú kilátások: oktatás és képzés 

Középtávon a mozgóképes állomány egyrészt bővíthető az oktatási rendszer mostani 
tanulóival, illetve más szakmában dolgozó felnőttekkel, akik alkalmasnak és hajlandónak 
tűnnek az átképzésre.  

A filmes szakmák elvárt képesítéseit figyelembe véve a mozgóképes állomány ideális esetben 
19-23 éves kor között áll munkába. Ideális esetnek azt tartjuk, ha a felsőfokú diplomát nem 
igénylő feladatokat nem diplomások töltik be, hanem fiatalabbak (akik esetleg később 
szereznek majd diplomát), a diplomás feladatköröket pedig lehetőleg az adott szakterületre 
felkészített diplomásokkal látják el. 

A Magyar Nemzeti Filmalap két programja is ezt a kört célozza meg. Mielőtt azonban 
rátérnénk ezekre, röviden bemutatjuk a 8 éves ciklust, ami a középtávot felöleli. Felmérésünk 
azokat a 19-23 éveseket érte el, akik jelenleg azért tanulnak, hogy valamilyen mozgóképes 
területen helyezkedjenek el. Ezek a fiatalok a képzési szinttől és életkoruktól függően 0-4 év 
múlva lesznek mozgóképes pályakezdők. 

Az ő karrierútjuk már jelentős mértékben determinált. Akik nem járnak egyetemre, általában 
olyan középiskolát választottak, majd olyan iskolákba iratkoztak be, amelyekből rövidtávon 
nem vezet diplomához az út. Az egyetemet végzettek pedig az alacsonyabb képesítési 
szinteket már elhagyták. Az eggyel korábbi korcsoport a hetedik osztályosoké, vagyis a 13 
éveseké, akik a későbbi tanulmányokat nagy mértékben befolyásoló középiskola-választás 
előtt állnak – ezt a korosztályt az MKIK GVI vizsgálja rendszeresen. Érdemes odafigyelni e 
kutatás eredményeire, mert a korcsoport kétharmada már 4-5 év múlva megjelenik a 
munkaerőpiacon, hiszen Magyarországon mindössze a fiatalok egyharmada szerez diplomát. 



Ráadásul az MKIK GVI kutatásai a korábbi évekre is elérhetőek, ezért az általunk és általuk 
felmért korcsoport között elhelyezkedő 14-19 évesekről is vannak ismereteink. 

A középfokú oktatás és a leendő pályakezdők 

Magyarországon a legversenyképesebb filmgyártó országokhoz képest nagyon alacsony 
óraszámban oktatják a művészeti és az audiovizuális készségeket a közoktatásban, ami 
kedvezőtlen a mozgóképes szakmák utánpótlása szempontjából. Bár az MKIK GVI kutatásai azt 
mutatják, hogy a zene és a film kifejezetten érdekli a gyerekeket, valamint a filmes szakmákhoz 
szükséges kompetenciák is sokak számára vonzóak, valójában nagyon kevés gyerek van 
tisztában vele, hogyan készül egy film vagy egy tévéműsor. Ezek a dán, svéd vagy brit 
középiskolások számára nem csak elméletben ismert dolgok – a legtöbb középiskolában 
kötelező elvárás egy videófilm, egy zenei hangfelvétel vagy más összetett audiovizuális alkotás 
elkészítése. Ezért nagyon fontos volna, hogy a mozgóképes szakmák nagyobb jelenlétet 
érjenek el a hazai közoktatásban.  

A zenészek Hangfoglaló programjának törekvéséhez hasonlóan, (ami a magyar 
középiskolákban modern próbatermek létesítését tűzte ki célul), civil partnerekkel, például a 
Magyar Független Film és Videó Szövetséggel együtt a középiskolákban az amatőr filmezés 
elterjesztését lehetne segíteni. Rövid előkészítést követően egy ilyen programhoz könnyen 
európai uniós forrás is elérhető. A következő EU költségvetés programozása miatt egy kísérleti 
programra a 2019. év ideális lenne. 

A magyar lakosság elvárásai az oktatási rendszerrel szemben az EU-ban átlagosnak 
tekinthetők, hasonlóak a versenytársként bemutatott cseh, litván vagy lengyel lakosságéhoz. 
Ezek tükröződnek a fiatalok pályaválasztását döntően befolyásoló szülői elvárásokban, és 
végső soron a politikai döntéshozatalban. 

A legnagyobb hozzáadott értéket termelő filmgyártással rendelkező Franciaország, 
Svédország vagy Dánia oktatásának vizsgálatakor azonban szembeötlő különbségekkel 
találkozunk. Amíg a közép-európaiak például az oktató szakértelmét tartják fontosnak, addig 
a fenti országokban azt tartják szem előtt, hogy az oktató inspirálja a diákokat; hogy legyen 
módjuk külföldi tanulmányokat folytatni; hogy az oktatási közeg felkészítse őket a társadalom 
sokszínűségére és hogy legyen módjuk céges közegben szakmai gyakorlatot szerezni. Mivel a 
filmgyártás Magyarországon gyakran angol munkanyelvű, projektalapon, állandóan változó 
stábokkal zajlik, a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatos elvárások, attitűdök nem 
kedvezőek a filmszakma munkaerejének fejlesztéséhez. 

Ahogy fentebb már említettük, az MKIK GVI időről időre elvégzi a hetedik osztályos diákok 
pályaorientációs felmérését.  

A legutóbbi felmérés 2018-ban készült (Horváth, Nábelek és Széll 2018) és a 2003-ban 
születettekre vonatkozik, de a kutatás eredményei nem térnek el jelentős mértékben a 
korábban pár évvel idősebbek körében mértektől, ezért a megállapítások a következő 2-4 
évben a munkaerőpiacra kerülő fiatalokra is alkalmazhatóak. 

A felmérés nagyobb foglalkozáscsoportokra vonatkozik, ezért a filmes szakmák külön nem 
szerepelnek benne, de a művészeti tevékenységek, néhány kreatív foglalkozás és a média igen 
– az ezek iránt érdeklődő gyerekek tekinthetők a mozgóképes szakmák legfontosabb 
utánpótlási bázisának. Ráadásul a gyerekek érdeklődését viszonylag könnyű felkelteni a 



filmgyártás iránt, mivel a zenehallgatás és a filmnézés általában a legkedveltebb szabadidős 
tevékenységeik között szerepel. 

A pályaválasztásban nagy szerepe van a szülői háttérnek – elsősorban az apák végzettségének, 
foglalkozásának és a gyereket nevelő háztartás anyagi helyzetének. A szülői hatás 
Magyarországon erősebb, mint a kortársaké vagy a pályaválasztási foglalkozásoké. Mivel a 
pályaválasztási tanácsadásnak nincsen magas presztízse, a gyerekek pályaorientációja 
konzervatív, ugyanis elsősorban a szülők tapasztalataiból, vagyis az előző generáció 
döntéseiből indul ki. Egyértelműen kiderül az adatokból, hogy az oktatás szerkezetében 
bekövetkezett változások, például az olyan újítások, mint a szakmát is adó gimnázium, a szülők 
számára nem ismertek, a gyerekek többnyire ezért nem gondolkodnak ebben a képzési 
formában. 

A filmes, tévés szakemberek körében kialakultak több generációs „dinasztiák”, vagyis a 
szakmába kerülők között az átlagosnál magasabb az olyanok aránya, akiknek a szülei közül 
valaki filmes vagy tévés területen dolgozik. Ez egy fontos utánpótlásforrás, de mivel a magyar 
filmgyártás folyamatosan bővül, erre egyre kisebb mértékben lehet támaszkodni. 

A mozgóképes utánpótlás szempontjából pozitív orientációjú gyerekek az átlagosnál 
szorgalmasabbak, önállóbbak és nyitottabbak a kreatív tevékenységekre. Lényegesen 
magasabb a körükben a diplomás szülői háttér, ezért több potenciális pályakezdőre 
számíthatunk a főváros környékén, mivel a közép-magyarországi régióban él arányaiban a 
legtöbb diplomás gyermeke. Következésképpen a potenciális jövőbeli pályakezdőket néhány 
szakember pár tucat iskolában majdnem teljes körűen el tudja érni. A vidéki tehetségek 
gondozása további, jelentős tartalékot rejt, de az ő elérésük nehezebb, mert kisebb 
településeken, szétszórva találhatók meg. 

A legszorgalmasabb és legmagasabb képzettségi szintű szülői háttérrel rendelkező gyerekek 
felsőfokú tanulmányokra felkészítő középiskolába (többnyire gimnáziumba) vagy 
technikumba készülnek. Az alacsonyabb végzettségű szülők gyerekei vagy az iskolában rosszul 
teljesítők más iskolatípusokba kerülnek, általában eggyel magasabb szintet elérve, mint a 
szüleik végzettsége. A filmgyártásban ők is kaphatnának feladatot, de számukra kevésbé 
nyilvánvaló karrierlehetőséget kínál a mozgóképgyártás. 

A felmérésünkben szinte minden területen nagyon erős férfidominancia tapasztalható, akár 
technikai, akár művészi pozíciókról beszélünk. Egyedül a filmes előkészítés, a producerirodák 
személyzetében kiegyenlített a nemek aránya. Ugyanakkor a kreatív, önálló tevékenységek, a 
média és a mozgóképes szakmák iránt érdeklődő gyerekek között lényegesen több a lány. 

A gyerekek körében nagyon jelentős a szülői karrierút befolyásoló szerepe, ám láthatóan 
nincsen elég jó női példa, így jelentős utánpótlástól esik el a szakma. A munkahelyek nincsenek 
teljes mértékben felkészítve a nők sajátságos karrierigényeire, mivel Magyarországon a 
gyerekneveléssel kapcsolatos feladatok még mindig aránytalanul nagy mértékben hárulnak a 
nőkre, ami a szabadúszó, kötetlen munkaidős foglalkoztatással csak magas szintű iparági 
szervezettség mellett egyeztethető össze. A filmgyártásban sok technikusra van szükség, de a 
technikus pályák és képzőhelyek iránti érdeklődés rendkívül alacsony, mindössze a gyerekek 
4,7% készül ilyen iskolába. Ezen a 13 évesekre megcélzó pályaorientációs foglalkozásokkal, 
ismeretterjesztéssel lehet segíteni. 



Mivel a mozgóképes szakmák humánerőforrás igénye rohamosan bővül, a pályakezdők száma 
pedig gyorsan fogy, fontos lenne, hogy a Magyar Nemzeti Filmalap és a nagy filmes 
foglalkoztatók megjelenjenek a hetedik osztályos korosztály előtt pályaorientációs 
rendezvényeken, esetleg a filmes kollégák ellátogassanak osztályfőnöki órákra, hogy 
népszerűsítsék a szakmát. 

Összességében világossá kell tennünk a filmes munkaadók előtt: egy nagyon gyorsan csökkenő 
pályakezdő körért versenyeznek egy súlyos munkaerőhiánnyal küzdő nemzetgazdaságban. 
Bár az érdeklődési körök vizsgálata és a pályaválasztási attitűdök alapján hosszabb ideje a 
lányok érdeklődése intenzívebb a mozgóképes szakmák iránt, mégis döntően a fiúk 
integrációja jellemző. Ezt a luxust – a lányok integrációjának figyelmen kívül hagyását – a 
szakma nem engedheti meg magának, amikor egyre kevesebb fiatal felnőtt kerül a 
munkaerőpiacra. Kiemelten fontos továbbá, hogy népszerűsítő kampányokat szervezzünk, 
hogy a hiányszakmákhoz megfelelő számú technikust toborozzunk. Megfigyelhető ugyanis, 
hogy a technikusi pályát ugyanolyan jó képességű tanulók választják, mint az egyetemi 
tanulmányokat, de túl kevés gyerek előtt ismert ez a karrierút. 

A 7. vagy 8. évfolyamoknak a 2000-ben előírt mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat 
mindösszesen heti minimálisan egy, majd 2004-től heti fél tanórára csökkentett óraszámban 
tanították, majd 2011-ben megszüntették, anyagát a magyar, a történelem és a vizuális 
kultúra tanórákba „integrálták” (Hartai 2016). A korábban elsősorban filmtörténetre és 
filmelméletre koncentráló tananyagban a médiaismeret jelentette a kisebb szeletet, mára a 
filmismeret csak kis része az integrált médiaismeret tantárgynak. 

Jelenleg a pályaorientációt segítő osztályfőnöki órák, esetleg a tanítási időn kívüli 
forgatáslátogatások, illetve a teljesen önkéntes alapon szerveződő pályaválasztási 
programokon kívül egyetlen nagyobb állami program látható, amihez a Filmipari Képzési 
Program csatlakozhatna, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Bűvösvölgy programja: az 
NMHH két regionális oktatóközpontjában, Budapesten és Debrecenben rendez iskolai 
csoportok számára programokat, ezekben filmes ismeretek is vannak. 

A Bűvösvölgy 5-6 órás programjai naponta 32 kisgyermeket a 9-10 éves korosztályból, 
valamint ugyanennyi, legfeljebb 16 éves kamaszt tudnak fogadni. A foglalkozások előtt a 
pedagógusok oktatási segédanyagokat kapnak, amelyekkel felkészíthetik a gyerekeket a 
programra. Sajnos jelenleg egyedül a filmes ismeretekhez tartozó segédanyagok nem 
szerepelnek a tanárok számára letölthető modulokban. A foglalkozásokban is viszonylag 
csekély a filmes vonatkozású elemek súlya. 

Ebben a korcsoportban 2018-ban nem végeztünk felmérést, de léteznek a korcsoportra 
vonatkozó (nem pályaválasztási szempontú) filmes, mozgóképes felmérések (Hartai 2018). A 
jövőben érdemes lehet a hasonló kutatásokkal együttműködni, és ilyen módon a 
karrierkutatást kiterjeszteni a 13-18 éves korosztályra is – az adatvédelmi jogszabályok miatt 
elsősorban a 15 évesnél idősebbekre koncentrálva. A Magyar Nemzeti Filmalap részére 
végzett országos, reprezentatív kulturális hozzáférés kutatásunk, a mozgóképszakmai kutatás, 
valamint az audiovizuális kultúrára vonatkozó, más helyeken folyó kutatások könnyű szerrel 
összevonhatók vagy összehangolhatók lennének. Így megismerhetnénk azokat a problémákat, 
amelyek sok fiatal karrierútját a kezdeti érdeklődés ellenére nem a filmiparhoz vezetik. 
Különösen fontos volna megérteni, miért kerül a pályakezdés idején olyan kevés lány a 
szakmába, mert számszerűleg ez tűnik a legnagyobb veszteségnek az utánpótlásban. 

http://buvosvolgy.hu/mi_a_buvosvolgy/


Az egyetemi hallgatók és leendő pályakezdők 

A kamara felmérése a 2003-ban születetettekre vonatkozik, de a jelenleg pályakezdés előtt 
állók inkább 1995-2000 között születtek, és köszönhetően egyetemi partnereinknek, vagyis az 
Esterházy Károly Egyetem (EKE), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Kaposvári 
Egyetem (KE), a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU), a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem 
(MOME) és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) segítségének, ezt a korcsoportot 
hatékonyan felmértük. Közülük többen már gyakornokok, tehát idén vagy legkésőbb 2-3 év 
múlva fognak megjelenni a munkaerőpiacon. 

A következő ábra az ő munkakeresési szempontjaikat összegzi. 

 

A Filmipari Képzési Program  

A Filmipari Képzési Program pályakezdőknek szóló programjai közül például a produkciós 
koordinátor, az utómunka koordinátor, illetve a MOME VFX Artist képzése kifejezetten 
pályakezdőkre szabott programok voltak. Ezek a programok a felnőttképzési törvény keretén 
kívül zajlottak, és nem adtak végzettséget, de a sikeres vizsgák után a résztvevők 
bekerülhettek a Magyar Nemzeti Filmalap filmesgyakornok.hu adatbázisába. A tanfolyamok 
munkaerőpiaci értékét még korai lenne vizsgálni, de a hallgatók a két koordinátori képzéssel 
nagyon elégedettek voltak. Felkérésünkre több hallgató jelentkezett a többéves karrierkövető 
programba, ami később részletesebb visszakövetést tesz majd lehetővé. 

2018-ban hasonló keretben (és támogatással) rendezőasszisztens, felvételvezető, focus puller, 
CGI szakember, DIT szakember, kameramozgató és berendező tanfolyamok is indultak. Ezek a 
feladatkörök meglehetősen eltérő szakmai hátteret, tapasztalatot, végzettséget igényelnek. 

Középtávon fontos lenne, hogy a támogatott képzések alaposan meghatározott 
kompetenciaelvárásoknak feleljenek meg, akkreditálttá váljanak, és bizonyítványt adjanak, 
valamint összhangban legyenek a FEOR jegyzékkel. A 2019. évi programok lezárultával 
érdemes megfontolni azt is, hogy minden tanfolyam megfelelő körre lett-e szabva. Például 



érettségizett fiataloknak célszerűen lehet egyetemi rendszeren kívül is művészeti képzést 
nyújtani. 

A Magyar Nemzeti Filmalap filmesgyakornok.hu rendszere  

A Magyar Nemzeti Filmalap gyakornoki rendszere jelenleg elsősorban, de nem kizárólag a friss 
pályakezdőket célozza meg. A Filmipari Képzési Program keretében támogatott tanfolyamok 
résztvevői mellett bármilyen filmszakmai képzésben részt vevők vagy egészestés produkció 
előkészítése, forgatása, gyártása vagy utómunkája során már gyakorlatot szerzett jelentkezők 
kerülhetnek be a gyakornoki rendszerbe, ami megteremti annak a lehetőségét, hogy legalább 
5 hét szakmai gyakorlatot szerezzenek egy filmipari vállalkozásnál. A gyakornokok 
alkalmazását a filmalkotás Nemzeti Filmirodánál leadott költségei alapján a Filmtörvény 
szabályozza. 

A gyakornoki rendszer definíciója kellően általános, ismertsége elég magas, annak ellenére, 
hogy egészen friss programról van szó. A kérdőívünket kitöltő hallgatók, diákok fele ismerte a 
programot. 

A munkaerő továbbfejlesztése, a humántőke intenzív bővítése 

A filmipar nemzetközi versenyképessége azon múlik, hogy a magyar filmgyártás a nemzetközi 
piacról mekkora jövedelmet képes megszerezni. A versenyképességünk egyik fontos eleme, 
hogy Magyarországon el lehet térni a 40 órás munkahéttől, ami lehetővé teszi egy-egy 
forgatási nap jobb kihasználását és a produkció olcsóbb gyártását a nyugat-európai 
versenytársakhoz képest, ahol erre nincsen lehetőség. A versenyképesség egyszerű növelési 
formája az, hogy egyre kisebb stábbal, egyre rövidebb idő alatt hozzunk létre adott értéket. 
(Berkes 2013; Berkes 2018). 

Az ilyen extenzív növekedés nyilvánvaló korlátja, hogy tartósan nem lehet a szakembereket 
heti 40 óránál hosszabb ideig dolgoztatni az egészségük károsodása nélkül; ráadásul az ilyen 
magas óraszám nem teszi lehetővé a szakemberek folyamatos továbbképzését sem. Az 
extenzív növekedés akkor is fenntartható, ha a versenyképesség nem romlik, de több stábot 
tudunk kiállítani, akik egyre több, az országba érkező szervizprodukcióban dolgozhatnak. Ez 
azonban jelenleg nem megvalósítható, mert nincsen elég megfelelő képességű szakember. 

A versenyképesség hosszabb távon is fenntartható növelésének lehetséges útja, ha új 
munkafázisokat hozunk az országba, és egy-egy produkció ezért egyre több jövedelem 
megszerzését teszi lehetővé. Továbbá nyilvánvaló versenyelőnyt jelent az a magasabb 
minőség, amit a piac magasabb árak megfizetésével is elfogad. Az intenzív növekedéshez 
egyértelműen új készségek kialakítása és értékesítése szükséges, tehát e cél eléréséhez 
különösen nagy szükség van a képzésekre. 

A magyar gazdaság és a magyar mozgóképes szakma más fejlett európai országokhoz 
hasonlóan az intenzív növekedésre van kényszerülve, mert az ország munkaerőállománya 
folyamatosan elöregedik, és egyre kevesebb pályakezdő lép munkába. Egy csökkenő létszámú 
társadalomban a nemzetgazdaságot csak a hozzáadott érték növelésével lehetséges 
fenntartani vagy növelni az életszínvonalát. A világ legversenyképesebb országaiban gyakran 
a magyarországihoz hasonlóan elöregedett a társadalom. 



Versenyképes nemzeti filmiparok 

A világ 12 legversenyképesebb országa között olyan, a hazai filmiparral is kapcsolatban álló 
mozgóképes nagyhatalmakat találunk, mint az Egyesült Államok Hollandia Németország, 
Svédország, Nagy-Britannia, Japán, Norvégia és Dánia (Schwab 2017). Ezek az országok 
általában csak a legértékesebb, legnagyobb hozzáadott értékű feladatköröket tartják 
maguknál, magas jövedelmet biztosítanak a dolgozóiknak és a vállalkozásaiknak, és az 
alacsonyabb hozzáadott értékű munkát kiszervezik olcsóbb országokba, például 
Magyarországra. Nem is tehetnének másként: mivel az egész nemzetgazdaságuk 
versenyképes, a produkciók képtelenek volnának alacsonyabb jövedelemszinten 
foglalkoztatni a dolgozóikat; rögtön más szektorokba mennének el dolgozni, ha a filmgyártás 
nem tartana lépést a nemzeti versenyképességgel. 

Nem véletlen, hogy a magas jövedelemmel és magas hozzáadott értékkel jellemezhető 
országok rendelkeznek jelentős filmiparral. Az ilyen gazdag, magasan képzett és gyakran 
elöregedett társadalmak számára a kreatív és kulturális iparágak, közöttük a filmgyártás és a 
televíziózás sokkal kézenfekvőbb fejlődési lehetőséget kínál, mint például a gyártó és 
mezőgazdasági ágazatok. 

A magyarországi filmgyártás versenyképességi szempontból Törökországgal vagy Romániával 
van egy szinten. Ezekhez az országokhoz képest azonban a hazai filmipari szolgáltatások nem 
tekinthetők olcsónak, vagyis kénytelenek leszünk a minőség növelésére fókuszálni, hiszen a 
fenti országokkal egyébként csak egyre jelentősebb állami támogatás mellett lehetünk 
versenyképesek. A magyar filmipar a jelenlegi fejlettségi szinten csak akkor tud tovább 
növekedni, ha még több bérmunkást tud kiállítani – a korábbiakhoz hasonló árszinten. Erősen 
kétséges, hogy ez az út járható-e. Ha nem, akkor a filmiparunkat a magasabb hozzáadott 
értékű országok tapasztalatai alapján kell továbbfejlesztenünk, a bérmunkák számának 
növelése helyett a nagyobb értékű, új kompetenciákat is igénylő munkák irányába. 

Megítélésünk szerint az EGT tagállamok, különösen a kontinentális jogrendszert alkalmazó 
Hollandia, Németország, Svédország, Norvégia és Dánia gyakorlatát érdemes szem előtt 
tartanunk. Ha az ő példájukat sikeresen követjük, az egyre idősebb átlagéletkorú 
filmszakmánk is fenn tudja tartani a most megszokott jövedelmezőséget. 

Növekvő tudás, növekvő érték 

A növekvő átlagéletkorú szakemberállomány versenyképeséségének fenntartásához 
elengedhetetlen a magas színvonalú és élethosszig tartó tanulás. Egyes ágazatokban a 
magasabb átlagéletkorú országok csak akkor maradnak versenyben a fiatalabb 
átlagéletkorúakkal szemben, ha az idősödő szakemberek szaktudását, készségeit 
rendszeresen megújítják. Az Európai Unió korábbi kormányzati és tudományos vizsgálatokat 
összegző jelentése megállapítja, hogy a felnőttképzésben való részvétel szintje és a bruttó 
hozzáadott érték között egyértelmű, pozitív kapcsolat mutatható ki (ICF Consulting 2015). A 
továbbiakban ezt a sok korábbi tanulmányt és adatot összegző munkára EU tanulmányként 
hivatkozunk. 

A hosszú munkatapasztalat rendszeres továbbtanulással egyre nagyobb érték előállítását teszi 
lehetővé. A holland, német, svéd, brit, norvég és dán audiovizuális szektor magas jövedelmeit 



és magas hozzáadott értékét nagyrészt az magyarázza, hogy az egyébként nagyon tapasztalt 
munkaerőt folyamatosan továbbképzik. 

Magyarországon az EU évente ismétlődő munkaerő-felmérései alapján a továbbképzésben 
töltött idő tekintetében a sereghajtók közé tartozik (Eurostat 2018a). A résztvevők száma 
szerint (Eurostat 2018b) akár a teljes foglalkoztatotti állományt, akár nagyobb foglalkozási 
csoportokat tekintünk, a felnőttek továbbképzésében az EU átlag fele-harmada, az északi 
versenyképes gazdaságokhoz képest pedig kb. negyede vesz részt évente. Dániában és 
Svédországban a felnőttek kb. 4-szer, Hollandiában és Franciaországban 2,5-ször nagyobb 
valószínűséggel vesznek részt egy évben felnőttképzésben. Így a képzettségbeli különbség 
évről-évre exponenciálisan nő. Mire egy magyar dolgozó sorra kerül, addigra a kollégája 
Dániában már négy, Hollandiában két vagy három képzésen van túl (Cedefop 2018, 61–62.o.). 
Mivel egy dolgozó aktív évtizedei alatt a hiány halmozódik, a továbbképzés hiánya önmagában 
nagyon nagy részét magyarázhatja a hazai és a holland, svéd vagy dán mozgóképes 
jövedelmek közötti különbségnek. 

 

Magyarországon általában a felnőttképzésben részt vevők száma elmarad az EU átlagos 
értékétől vagy a cseh értékektől, de meghaladja a román vagy litván értékeket. 

Az európai audiovizuális szektor reprezentatív munkaadói és munkavállalói szervezetei (a 
színészek, a zenészek, az újságírók és az előadóművészek, valamint a média, szórakoztatóipari 
és művészeti területen dolgozók szakszervezete) 2016-ban készítettek egy tanulmányt arról 
(Tepper 2016), hogy az audiovizuális és előadóművészi területen dolgozók foglalkoztatásához 
szükséges készségek szinten tartása és fejlesztése hogyan valósul meg az Európai Unióban. A 
tanulmány a belga és francia tapasztalatok mellett a legversenyképesebb országcsoportból a 
holland, német és dán tapasztalatokat is részletesen feldolgozta, ezért a magyar helyzettel 
konkrétan összehasonlíthatjuk. 

Ahogyan a bevezetőben már említettük, Magyarország és általában a keleti EU tagállamok 
audiovizuális szektorában mindössze néhány nagy vállalkozásnál lehetséges a munkatársak 
rendszeres továbbképzése. Az olyan versenyképes országokban, mint például Hollandia, 



Németország vagy Dánia, jogszabályok, finanszírozási alapok és kollektív szerződések 
garantálják a mozgóképes szektorban dolgozók rendszeres képzésekhez való hozzáférését. 
Dániában az ágazati kollektív szerződések például évi egy hét képzést garantálnak minden 
dolgozónak – ezek egyes esetekben még a szabadúszó külsősökre is vonatkoznak (Jørgensen 
2018). Németországban általában törvény garantálja a képzéshez való hozzáférést, és a 
tartományok az évi 20 ezer eurónál alacsonyabb jövedelmű dolgozók esetében a képzés 
költségét is vállalják. 

A munkaerő folyamatos továbbképzésének költségét általában olyan alapok finanszírozzák, 
amelyek az egyes intézmények költségvetésének, jogdíjbevételének, vagy egyéb forrásnak egy 
meghatározott hányada felett rendelkeznek – hasonlóan a Magyar Nemzeti Filmalap által 
bevezetett megoldáshoz –, és gyakran állami, tartományi vagy Európai Uniós források 
egészítik ki azokat. Az alapok felhasználását a munkavállalói képviseletek vagy a munkaadók 
és a munkavállalók valamilyen paritásos felügyelete mellett használják fel. 

Új, magasabb értékű feladatok vagy több feladat megszerzése 

A belföldi kereslet kielégítése korábban nem teremtett olyan intenzív növekedési igényt, mint 
a jelenlegi külső, szervizmunkák iránti kereslet. A szervizprodukciók többféle új gyártási 
kultúrát hoztak magukkal; a hollywoodi, német, francia vagy skandináv produkciók eltérő 
munkaszervezetet, vezetést, kompetenciahatárokat igényelnek. Kialakult egy olyan magyar 
szakembergárda, akik képesek világszínvonalú nagy produkciókban dolgozni, de a többség 
nem rendelkezik olyan képességekkel és szaktudással, ami az ilyen produkciókba való 
magasabb szintű bekapcsolódást teszi lehetővé. 

A nemzetközi produkciók globális versenyben kerülnek Magyarországra, és folyamatos 
versenyképességi nyomással küzdenek. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a munkát lehetőleg 
kisebb stábbal és gyorsabban kell elvégezni ugyanazért a pénzért, ami lehetővé teszi, hogy a 
magyar munkaerő több szervizmunkát tudjon évről évre kiszolgálni. Ebben a konstrukcióban 
nem képzelhető el, hogy egy produkció a mostani feladatkörökre még több munkaerőt 
alkalmazzon, vagy jelentősen megemelje árait. Az értéknövelés útja csak az lehet, ha sikerül 
új feladatokra is magyar munkaerőt találni. 

• Az intenzív növekedés a kamera előtt például azt jelenti, hogy a magyar filmszakma egyre 
több színészt tud szervizmunkákba vagy koprodukciókba adni a már eddig is 
foglalkoztatott magyar statiszták mellett. A statiszta munkák után jönnek a már 
nevesített, de kevés megszólalással járó, adott esetben szinkronizálható mellékszerepek. 
A fontosabb mellékszerepekről, főszerepekről természetesen az előkészítés más 
fázisában történik döntés, és ezek megszerzése egészen más felkészültséget, 
elismertséget igényel. 

• A művészeti területeken és a vezetői (head of department) posztokon az intenzív 
növekedés azt jelenti, hogy a karmesteren kívül segéd-zeneszerzőt, majd zeneszerzőt, a 
kameramanok és kameramozgatók mellett részlegvezető operatőrt biztosít a magyar 
partner. A bérmunkák helyett a koprodukciós együttműködések nyithatnak ilyen 
karrierutakat. A régióból Lengyelország sikeresen specializálódott a filmzenére, és a 
lengyel szervizprodukciók jelentős mértékben tudnak zeneszerzőket alkalmazni, illetve 
hangfelvételeket és eredeti zenefelvétel készítő bérmunkák is gyakoriak. 



• Bizonyos szempontból extenzív, bizonyos szempontból intenzív növekedésnek 
tekinthető az, amikor Magyarországon a filmgyártáson kívüli (utómunka, kelet-európai 
terjesztési vagy éppen gyártás-előkészítési) feladatok merülnek fel. Az elmúlt években 
néhány magyar utómunka-műhely hatalmas megrendelésállományt gyűjtött össze, de 
egyelőre a szakma még nem találta meg annak a módját, hogy a bérmunkához hasonló 
mértékben adjon el utómunkát a világpiacon. 

• Az intenzív növekedésnek nagyon korlátozott a lehetősége a technikusok körében, hiszen 
a versenyképesség imperatívusza azt jelenti, hogy lehetőleg ne többen, hanem 
kevesebben álljanak a kamera mögött, kezeljék a világítást vagy a stúdiótechnikát. Itt a 
több munka több projektet, több leforgatott jelentet, alkotást jelent. Ezen a területen 
elsősorban a menedzsment-készségek javítása jelenthet előrelépést, ami lehetővé teszi 
a nagy stábok eredményesebb, kisebb hibával járó mozgatását, motiválását. 

Az extenzív növekedésnek egyik jellemző akadálya, hogy a gyártási kapacitások adottak, de a 
menedzsment pozíciókban (producer és támogató csapata, line producer, gyártásvezető, 
rendezőasszisztens) hiány van. Az ilyen hiány is csak intenzív képzésekkel kezelhető. Ezek a 
jelentős szakmai tudást, tapasztalatot és vezetői képességet igénylő pozíciók pályakezdőkkel 
vagy más gazdasági ágazatból igazolt munkavállalókkal nem tölthetők be. 

Az intenzív növekedés az elérhető munkajövedelem növekedésével jár. Egyes esetekben, 
hosszabb távon pedig lehetővé teszi a szellemi tulajdonszerzést, a későbbi jogdíjakból való 
részesedést, vagyis újfajta jövedelmekhez való hozzájutást. A hosszú távú versenyképesség 
mindig azt jelenti, hogy kevesebb munkával több pénzt tudunk keresni, mert jobban tudjuk a 
már felhalmozott anyagi, szellemi, kapcsolati tőkénket kamatoztatni, többfajta jövedelmet 
tudunk bevonni, és nagyobb részesedést tudunk a teljes filmgyártás világpiacáról kihasítani. 

Egy kisebb költségvetésű filmben több tucat, egy nagyobb produkcióban több száz vagy több 
ezer ember is dolgozik, de szellemi tulajdona és jogdíjigénye csak viszonylag kevés alkotónak 
lehet: elsősorban a producernek és a rendezőnek, másodsorban több-kevesebb korlátozással 
az írónak, a díszlettervezőnek, a zeneszerzőnek és a nevesített színészeknek. Ők egy összegben 
megváltott, és közös jogkezelésű jogdíjakra is jogosultak lehetnek, például a későbbi hazai és 
nemzetközi tévés vetítések után. 

Az intenzív növekedés általában akkor hatékony, ha a másik termelési tényező, a tőke 
növekedésével kéz a kézben halad. A bérmunka területén az első előrelépés, hogy a tovább 
nem bővíthető stábok képesek egy év alatt több forgatási feladatot ellátni, ami pontosabb 
munkaszervezést, jobb eszközellátottságot igényel. A fejlődés következő lépcsője, ha 
bérmunkában új feladatkörök kerülnek Magyarországra, például egyes utómunkafázisokat, 
vagy előadóművészi (színészi, zenei) feladatokat is sikerül eladni, vagy egyre több feladatkörbe 
kerülnek jobban fizetett munkatársak, például részlegvezetők. Ezt követi értelemszerűen a 
koprodukciós vagy produkciós jogok megszerzése, a díszlet, forgatókönyv, zenei szellemi 
tulajdon értékesítése. Az intenzív fejlődéshez több pénztőkére, eszközbefektetésre, és 
folyamatosan növekvő szaktudásra, kapcsolati tőkére, tapasztalati tőkére van szükség. Ezen a 
téren nagyon kedvező folyamatok indultak el az elmúlt évtizedben, de a tudatos 
továbblépéshez biztosan szükség lesz szakmai fejlődésre is. 

Az intenzív növekedés elsődleges forrása a szakmai továbbképzés, ami részben 
szakiskolákban, részben felsőfokú oktatási intézményekben, részben pedig készségfejlesztő 



tréningeken vagy nyelviskolákban történik. A magyar filmgyártás növekedésének tempója 
talán még azokat is meglepte, akik a fejlődést elősegítő intézkedéseket meghozták. A 
szédületes ütemű fejlődéssel a hagyományosan lassabban reagáló iskolarendszer nem tud 
lépést tartani, hiszen az új fejlődési pályák szaktudás igénye a korábbi generációk számára 
nem ismert, így az új dolgozók nem rendelkeznek reális karrierképpel. Az is jellemző, hogy a 
munkaerőhiány miatt a munkaerő egy jelentős része túldolgoztatott, és nem marad ideje a 
továbbképzésre. A sok munka egyes készségeket gyorsan növel, ugyanakkor a szaktudás egy 
része folyamatos elavul. 

Versenyképesség és egyéni motiváció 

A hosszabb ideje a pályán lévők jövőre inkább kevesebbet, mint többet szeretnének dolgozni. 
Ez egészségesnek és normálisnak mondható, de felhívja a figyelmet a versenyképesség 
növelésének szükségességére. 

Szerencsés esetben az egészséges karrierfejlődés az egyéni versenyképesség növekedésével 
jár, és általában az idősebb, tapasztaltabb munkaerő gyorsabban vagy magasabb minőségben 
képes ugyanazt a feladatot megoldani. A kreatív területen dolgozók számára ez nem 
feltétlenül érthető elsőre. Hasonlítsuk össze, hogy mi történik egy forgatáson, ha teljesen 
kezdő vagy nagyon tapasztalt világosítók vannak a helyszínen: egy tapasztalt szakember sokkal 
rövidebb alatt megtalálja a megfelelő megoldást a feladatra, mint egy pályakezdő – és 
normális esetben ezt tükrözi a magasabb jövedelme is. Az optimális karrierfejlődés során a 
versenyképes gazdaságokban a szakemberek jövedelme a pályán töltött idővel együtt 
növekszik; miközben egyre kevesebbet dolgoznak, a piac megfizeti a magasabb hozzáadott 
értéküket, így mégis képesek növekvő értéket előállítani. 

Azok a nemzetgazdaságok, iparágak, amelyek öregedő munkaerővel rendelkeznek, 
versenyképességüket gazdasági szükségszerűségként növelik. Csak akkor tudnak a kevésbé 
tapasztalt, de fiatalabb és nagyobb mennyiségű munkaerővel rendelkező országgal 
versenyezni, ha az idősebb, de tapasztaltabb szakembereik egyre értékesebb munkát 
végeznek. 

A nemzetközi munkamegosztásban gyakran tapasztaljuk, hogy a legnagyobb 
versenyképességű országokból érkező bérmunkafeladatok a fentieket igazolják. Az amerikai, 
dán, holland vagy svéd produkciók a legnagyobb hozzáadott értékű feladatokat tartják 
maguknál, és a bérmunkába kiadható feladatokat olcsóbb, magyar vagy a magyarral 
versenyben lévő ír, cseh, litván, lengyel munkaerővel végeztetik el. Magyarország ebben a 
felállásban addig versenyképes, amíg képes lesz olcsó, fiatal munkaerőt tenni a tapasztalt 
amerikai, dán, svéd vezetők alá. 

Egyéni szinten azonban ez a recept nem működik: azok a fiatalok, akik gyakran heti 72 órát 
dolgoznak egy szervizmunkában olcsó bérmunkaerőként, előbb-utóbb tapasztalt középkorúak 
lesznek, akiknek a munkakínálata csökkenni kezd majd. Közben családot alapítanak, a 
jövedelmi elvárásaik lényegesen nőni fognak. Számukra az jelenthet előrelépést, ha vezető 
pozíciót vállalhatnak a külföldi megrendelő cégnél, vagy magyar cégeket építenek fel. Ha nem 
hagyják el az országot és a mozgóképes szakmákat, akkor nagyban hozzájárulhatnak a 
hozzáadott érték növeléséhez, mivel maguk is rá vannak kényszerülve egyéni szinten a 
közgazdasági értelemben vett hozzáadott érték növelésére. 



A statisztikai vizsgálataink azt mutatják, hogy a karrierjükkel és anyagi helyzetükkel kevésbé 
elégedett szakemberek szeretnének a jövőben többet dolgozni. Akik hosszabb ideje vannak a 
pályán (vagy a jelenlegi szerepkörükben), pedig kevesebbet időt töltenének munkával. A 
régóta pályán lévő, különösen a hosszabb ideje szerepkörükbe ragadt szakemberek számára 
olyan karrierutat kell kínálni, ami magasabb hozzáadott értéket, összetettebb feladatot és 
magasabb jövedelmet biztosít. A mennyiségi munkaerőhiányt viszont a karrierjükkel kevésbé 
elégedett emberekkel kell pótolni. Esetükben valószínűleg az elégedetlenség és a 
kihasználatlanság összefügg valamilyen tudásbeli vagy képességbeli hiányossággal, esetleg 
nem testhezálló szerepkörrel; ezen a megfelelő feladatkörre való továbbképzés segíthet. 

A továbbképzések pozitív, motiváló hatása jól dokumentált. Ha valakit ma a producerek nem 
tartanak alkalmasnak egy nemzetközi produkcióban való részvételre, mert mondjuk az illető 
nem beszél annyira jól angolul, hogy a segédrendezői utasításokat kövesse, akkor egy 
nyelvtanfolyam új munkalehetőséget nyithat meg előtte. Ez önmagában javíthat a 
motivációján, anélkül, hogy a napidíja növekedne, hiszen felmérésünk szerint nem a napidíj 
mértékével, hanem az eladható napok számával függ össze a munkavállalók jövedelemmel 
való elégedetlensége. A nemzetközi tapasztalatok jól dokumentálják, hogy a továbbképzés 
nemcsak a dolgozói hozzáadott értéket, de a motivációt is javítja. Természetesen az 
elégedettebb, motivált emberekkel általában könnyebb egy csapatban dolgozni, ami tovább 
növeli a foglalkoztathatóságát. 

Úgy tűnik, ezekkel az összefüggésekkel a munkaerő egy része legalább intuitív módon 
tisztában van. Statisztikai modellünk egyértelmű, szignifikáns kapcsolatot mutat az egyéni 
munkaerőkínálat és a képzésekre fordított egyéni költések között. Minél inkább szeretne 
valaki több munkalehetőséghez jutni, annál nagyobb valószínűséggel költ a saját pénzéből 
továbbképzésre. A munkaadók és a Filmipari Képzési Program azzal tudja ezeket az 
erőfeszítéseket eredményesebbé tenni, ha egyértelmű üzeneteket küld arról, hogy milyen 
képzésekre van szükség, és melyik képzési programok jó minőségűek. Amint látni fogjuk, ezek 
tekintetében ugyanis az állomány meglehetősen nehezen tájékozódik. Szemben a 
versenyképes országokkal, ahol általában a munkaadók kezdeményezői a továbbképzéseknek, 
Magyarországon nagyon kevesen veszik egyáltalán figyelembe a munkaadó tanácsait a 
képzési programok kiválasztásánál, ami arra utal, hogy a munkaadóknak nincsen idejük, 
felkészültségük ilyen útmutatást adni. 

A háttérbeszélgetéseink során minden egyes tévés vagy filmes producer munkaadó nagyon 
szkeptikus volt a jelenleg mellőzött középkorú kollégák foglalkoztathatóságával kapcsolatban 
– mindenki fiatal, „rugalmas” munkaerőt keresett. Az idősebbeket „rugalmatlannak”, 
„nehezen fejleszthetőnek” tartották. Véleményünk szerint ez nem a munkaadók hibája. A 
magyar mozgóképes szakmákban a dán, holland vagy német audiovizuális szektorhoz képest 
túl kevés a szakszerű felnőttképzés, alkalmassági vizsgálat, és túl sok a munkahelyen az„on-
the-job” jelleggel szerzett tudás, ami a kisvállalkozó filmproducereket és a középvállalati 
méretben működő televíziós társaságokat is nagyon megterheli. Az előző példát folytatva, 
természetesen – többé-kevésbé – egy forgatáson is meg lehet tanulni angolul, csak ez sokáig 
tart, és az egész stábot megterheli. Sokkal egyszerűbb az angolul rosszul kommunikáló 
stábtagot elküldeni nyelvtanfolyamra, mint forgatás közben fejleszteni a nyelvi készségeit. 

A kérdőívünkben szerepet kapott egy nagyon leegyszerűsített személyiségteszt, ami a CAP 
Hungary országos reprezentatív mintás kutatásaiban, illetve a zenészekkel foglalkozó 
karrierkutatásban is szerepelt. Ebben alapvető személyiségjegyekkel való azonosulást 



pontozhattak a válaszadók önkéntesen 1-től 10-ig terjedő skálán, attól függően, hogy 
mennyire tartották magukat kockázatvállalónak, kreatívnak, együttérzőnek, rendezettnek és 
nyugodtnak. Ezekből a változókból képeztünk olyan komponenseket, amelyek jól kiemelték az 
egyes válaszadók jellemzőit. Korábbi tapasztalataink azt mutatják, hogy az egyes válaszadók 
magatartását ez az egyszerű modell ugyanolyan jól leírja, mint a nemre, korra, iskolai 
végzettségre épülő szociológiai modell, amelyet ugyanakkor ki is egészít – vagyis nem 
ugyanazt a hatást számszerűsíti újra. 

Annak ellenére, hogy csak viszonylag kevesen töltötték ki ezt az opcionális kérdőívrészt, az 
eredmények még kevés válaszadóval is statisztikai értelemben szignifikánsnak bizonyultak. 
Azok, akik jövőre többet szeretnének dolgozni, a többiekhez képest kockázatvállalóbbak, 
önmagukat kreatívabbnak, beszédesebbnek és rendezettebbnek, de kevésbé együttérzőnek 
és kevésbé nyugodtnak tartották. Ezzel szemben azok, akik kevesebbet vagy ugyanannyit 
szeretnének dolgozni, nyugodtabb és együttérzőbb embernek tartják magukat. 

Megkockáztathatjuk tehát, hogy pont azok szeretnének többet dolgozni, akikkel nehezebb 
együttműködni, és azok szeretnének kevesebb időt munkával tölteni, akikkel könnyű együtt 
dolgozni. 

Bérinfláció és versenyképességi csapda 

Azok a vállalkozások, amelyek a munkát kereső középkorúakat a fentiek miatt leírják, és 
helyettük fiatalokat keresnek, ördögi versenyképességi spirálba kerültek. Egyre 
kétségbeesettebben keresik azokat a fiatalokat, akiknek a száma egyre fogy a 
munkaerőpiacon, és ezért a jövedelmi elvárásaik folyamatosan nőnek, gyakran meghaladják 
a középkorúakét, ami teljesen képtelen humánpolitikai helyzetet teremt. Az egyre magasabb 
napidíjjal vagy bérrel felvett pályakezdők számára ugyanis egyre magasabb bázisról kell emelni 
a jövedelmeket. 

A magyar gazdaság kis- és közepes vállalkozásai körében 2014. során nőtt meg hirtelen 
azoknak az aránya, akik munkaerőhiánnyal találták magukat szemben. A hiány fokozatos, bár 
csillapodó ütemben nőtt 2018-ig, ami dinamikus béremelkedéssel járt együtt. A mozgóképes 
szakmák bére kezdetben lassabban nőtt, mint a nemzetgazdaság egészének a bérei – mivel 
2014-ben a szektorban a bérek eleve lényegesen magasabbak voltak. Ez 2018-ra elvezetett 
oda, hogy egyes, korábban nem versenyképes szakmákban olyan magassá váltak a keresetek, 
hogy a hagyományosan jól kereső ágazatokból, például az audiovizuális szektorból is elkezdte 
elszívni a munkaerőt. Ennek eredményeként az egyébként is magas mozgóképes jövedelmek 
is megugrottak 2018-ban. 

A közgazdaságtan szerint a béreknek a termelékenységgel együtt kéne növekednie, vagyis a 
bérnövekedésnek a szakemberek fejlődését, tudásuk bővülését kellene tükröznie. Eszerint egy 
világosító akkor keres többet, ha önállóan tud dolgozni, vagy ha már képes fiatalok csapatát 
irányítani. Ha azonban a pályakezdő világosítók bére évről-évre emelkedik, akkor a 
versenyképességet romboló bérinflációval kell megküzdenünk. A bérinfláció elkerülésének 
hosszú távon a legfontosabb eszköze az egyéni karrierfejlődést segítő humánpolitika. Ennek 
pedig az egyik sarokköve a képességek értékelése és folyamatos továbbfejlesztése. 

A bérinfláció a nemzetközi versenynek kitett vállalkozásokat közvetlenül, a szektor többi 
részét közvetetten érinti. Mivel a szervizmunka terén árverseny van, a bérinfláció a 
szervizmunka-cégeket közvetlenül veszélyezteti. Ezek a cégek ugyanis közvetlen versenyben 



állnak azokkal az alacsonyabb béreket kínáló országokkal, mint például Bulgáriával és 
Szerbiával. A nemzetközi versenynek kevésbé kitett területeken, például a magyar piacra szánt 
produkciókban a bérinfláció a kevesebb eredeti tartalom megrendeléséhez, hosszú távon a 
magyar produkciók piacvesztéséhez, és a magyar mozgóképgyártás minőségromlásához 
vezet. Ezeken a területeken ugyanis egyre kisebb stábokat, egyre kevesebb forgatási vagy 
utómunka időt lehet kifizetni a rendelkezésre álló film- és műsorkészítési forrásokból. Ha a 
magyar műsorgyártás túl drága lesz, akkor a műsoridőt alacsony előállítási költségű vagy 
külföldről olcsón megvett tartalommal töltik meg a televíziók. 

A jelenlegi rendszer szomorú hiányossága, hogy a kis- és középvállalati méret nem teszi 
lehetővé az aktív humánpolitikát, de a versenyképes dán, holland, svéd, német iparágtól 
eltérően a munkaadók, szakszervezetek és szakmai szövetségek szociális partnersége még 
nem alakította ki a közös humánpolitikai intézményeket, ideértve a képzési helyeket. A 
Filmipari Képzési Programnak ezen a téren kellene, hogy a katalizátor szerepét vállalja. 

Területi mobilitás 

A mozgóképes szakma vállalkozásai Európa-szerte a nagyvárosokban, szinte kizárólag a 
fővárosokban koncentrálódnak. Amikor Magyarország versenytársait elemezzük, akkor 
valójában Budapest versenytársairól: Prágáról, Vilniusról, Koppenhágáról vagy Londonról 
beszélünk. Ezek a városok az országokhoz képest eltérő munkaerő-piaccal rendelkeznek, mivel 
a fővárosok a legtöbb országban központi szerepet töltenek be. A bérek magasabbak, és a 
fővárosok általában támaszkodhatnak az egész országra, tehát Budapest az ország egész 
szakmai bázisára, Koppenhága Dániára vagy London Nagy-Britannia legnagyobb részére. 

Ezek a városok – és persze a mögöttük lévő nemzetgazdaságok – versenyben állnak egymással. 
A versenyképes országok magasabb jövedelmet, jobb munkakörülményeket, jobb 
finanszírozási környezetet teremtenek, amelyekkel folyamatosan vonzzák magukhoz az új 
munkaerőt. Az Európai Unió egészére vonatkozó 10 éves munkaerő-előrejelzés szerint a 
versenyképes filmgyártó országokban, Dániában, Svédországban és Nagy-Britanniában a 
munkaerő létszáma növekedni fog (Cedefop 2016). Az EU 2004-es bővülése óta az egyes 
régiók népességszámában jelentős változások történtek – ebben Közép-Magyarország ugyan 
nem szerepelt rosszul, de a hátországának számító többi magyar régió – a környező 
országokhoz hasonlóan – jelentős mértékben veszített a munkaképes korú lakosságából. 

Várhatóan a keleti EU tagállamokban nemcsak a pályakezdők, hanem az összes dolgozó 
létszáma csökkeni fog 2025-ig. Mindez a következő években a bérek gyorsuló felzárkózásához 
fog vezetni, hiszen Magyarországról, és a környező országokból is sokan fognak ezekbe az 
országokba vándorolni. Ez tovább erősíti a versenyképesség növelésének szükségességét, 
mivel a magyar szakma folyamatosan rá lesz kényszerülve a nemzetközileg is versenyképes 
munkafeltételek kialakításához. 

Budapest Európán belül azonban népszerű város, és kiváló filmes ipara van, ezért ebben a 
versenyben regionálisan jók a pozíciói. A filmiparnak, különösen a munkaadóknak és 
szervezeteiknek fel kell készülniük arra, hogy a filmes szakmák Európában egyre inkább 
néhány városban fognak koncentrálódni. Ahhoz, hogy a budapesti mozgóképes munkaerőpiac 
helyzete ne romoljon, vonzóvá kell válni a romániai, szlovákiai, dél-szláv vagy akár távolabbi 
mozgóképes munkaerőpiac szakemberei számára, ami sajátos képzési feladatokat ró a 
szektorra – a munkaadókat a külföldiek foglalkoztatására, a külföldieket a magyar nyelvű és 



munkakultúrájú közegben való munkára kell felkészíteni. Mindemellett várhatóan tovább fog 
növekedni az angol nyelv használatának jelentősége.  

Strukturális hiány: az elvárt és meglévő képességek nem találkoznak 

Minden szakképzési rendszer és munkaerőpiac egyik fő problémája a munkaadók által elvárt 
és a munkavállalók által kínált készségek megfelelő párosítása. Mivel a képzési rendszerek 
bizonyos időbeli lemaradással követik a technológiai, munkaszervezeti változásokat, az 
ezekből kikerülők készségei és a piac aktuális elvárásai között általában van különbség. Ha ez 
a különbség kicsi, azt legtöbbször munkahelyi, informális tanulással el lehet tüntetni. Ha a 
különbség nagy, akkor továbbképzésre van szükség. Az elvárt és a kínált képességek közötti 
különbségről nehéz általánosságban beszélni, és a pontosabb felmérésekre csak szűkebb 
területen, a munkaadók részvételével tudnánk vállalkozni. Közvetett módon azonban tudunk 
következtetni erre a különbségre. 

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEFEDOP) dán, német, brit, olasz és észt szakértő 
intézetek bevonásával végzett átfogó kutatást a szakképzés európai helyzetéről (Cedefop 
2018). A mi felmérésünk a CEFEDOP által is használt módszerrel igyekezett meghatározni a 
képzettségbeli eltéréseket. A válaszadók által munkaviszonyban, megbízási szerződés 
keretében vagy más formában ellátott feladatot a FEOR rendszer szerint kódoltuk be, és ezt 
követően összevetettük a feladatot végző személy FEOR rendszer szerint elvárt formális 
képzési követelményeit a tényleges legmagasabb szakképzettségével. 

Ideális esetben a dolgozók nagy része a szakképzettségének megfelelő feladatot végez, annak 
megfelelő területen. Ezzel szemben a kutatás szerint a mozgóképes szakmákban dolgozók 
közel fele eltérő szintű feladatkört lát el. Tekintettel arra, hogy összesen 250 feladatkört 
vizsgáltunk 890 válaszadóval – akik jelentős része hiányos kérdőívet töltött ki –, a 
szakterületenkénti eltérést nem vizsgáltuk, csak a képzettségi szint eltérését. Mivel a 
felmérésünk több generációt érintett, akik egy része még a szocialista oktatási rendszerben 
szerezte az alapvégzettségét, a többiek pedig az elmúlt 30 évben többször átalakított 
rendszerben, felmérésünk nem olyan pontos, mint egy lényegesen stabilabb oktatási 
rendszerrel rendelkező országban lehetne. A pontos egyezőséget csak egyéni 
adategyeztetéssel lehetne megállapítani, mondjuk egy továbbképzés jelentkezőinek 
válogatásakor. 

A filmgyártás és az utómunka területén formális képzési hiányt állapítottunk meg: tehát sokan 
dolgoztak az alapvégzettségüknél nagyobb összetettségű feladatkörben. Ahogyan többször 
írtuk a tanulmányban, sokan a munkahelyükön tanulták meg a feladat elvégzéséhez szükséges 
ismereteket. Ennek hátránya, hogy megterheli a munkaadókat és a munkaszervezeteket, 
akiknek a méretüknél fogva nincsenek képzési központjaik, képzési szakembereik. A 
munkavállalók számára ez pedig azzal a hátránnyal jár, hogy a tudásuk nincsen független 
ellenőrzésnek alávetve, nem kapnak bizonyítványt, a tudásukat csak informálisan tudják 
elismertetni a piacon. Ez nehezíti a munkavállalói mobilitást, és azzal a veszéllyel is jár, hogy 
téves, elavult vagy nem a legjobb minőségű ismeretek terjednek el. Az informális tanulásban 
ugyanis semmiféle minőségbiztosítás nincsen. 

A művészeti területeken vegyesebb képet látunk. Különösen az előadóművészek között látjuk 
azt, hogy az elvileg diplomás feladatköröket sokan nem diploma nélkül látják el. Ennek oka, 
hogy a színművészeti és a filmművészeti felsőoktatásban tradicionálisan sokkal kevesebb 



férőhely volt, mint amennyire igény lett volna, ezért sokan különböző, nem felsőfokú diplomát 
biztosító iskolában vagy munkahelyen (például színházban) tanulták a szakmát. A filmes 
szakterületen dolgozó alkotóművészekről (berendezők, látványtervezők stb.) kevesebb 
általános érvényű tapasztalatunk van, de az szembetűnő, hogy a megfelelő felkészültségű 
diplomások hiányát gyakran említették a megkérdezettek. A munkavállalók és a munkaadók 
számára egyaránt előnyös, ugyanakkor költséges és időigényes lenne a formális és informális 
tudás közötti szakadék áthidalása, vagyis például a munkahelyi tanulással a jelenlegi 
feladatkörükbe került felnőttek megfelelő felsőfokú képesítésének a megszerzése. Ez sok 
művész esetén az első diploma megszerzését jelentené.  

A televíziózás, terjesztés, mozibemutatás, igazgatás, örökségvédelem, jogkezelés, a 
professzionális beszállítók felmérése nem volt prioritásunk, mivel a Filmipari Képzési Program 
jelenleg csak elvétve kínál számukra programot (például a produkciós könyvelők képzésével.) 
Ezen a területen azonban az adataink túlképzettségre utalnak. A túlképzettség jellemző 
formája az, hogy nem a szakterületről érkező diplomások látnak el szinte bármilyen feladatot. 
Sokan rendelkeznek például olyan bölcsészdiplomával, amelynek szakterülete ugyan nem 
találkozik a feladatkörükkel, de a kreatív iparágakban szükséges megfelelő alapkészségekkel 
jár együtt. Szakpolitikai viták tárgya Európában, hogy ez mennyire kedvező vagy kedvezőtlen 
jelenség. Egyrészt ezeknek az embereknek sokkal konkrétabb szaktudásra (is) szükségük van, 
másrészt az egyetemen hosszú távon jól hasznosítható képességeket és kapcsolati tőkét 
szereznek. Egy biztos: a nem egyenes képzési út drága és időigényes, a szakma jelenleg szinte 
biztosan jobban járna, ha a szakmába érkező pályakezdők alapvégzettsége jobban illeszkedne 
az általuk ellátott feladatokhoz, legalább a 25-35 éves életszakaszban, amikor az 
alapvégzettségnek még relatíve fontosabb szerepe van. 

A Filmipari Képzési Program eszközeivel és a szakképzésekkel elsősorban az alulképzettséget 
lehet orvosolni. Hasznos lenne, ha az egyes szakterületeken a szociális partnerekkel 
együttműködésben pontosan sikerülne felmérni az állomány informálisan megszerzett 
tudásának, képességeinek a hiányosságait (például a helyszíni hangfelvételen és utómunkán 
dolgozók alapvégzettségét, szaktudását, a jelenlegi munkaszervezethez szükséges 
munkaszervezési, kommunikációs, idegennyelvi és más készségeit). Ezt követően a Filmipari 
Képzési Programon belül készülne egy olyan kísérleti tananyag, amit producerirodák, illetve 
utómunka cégek, valamint – a példánál maradva – a Magyar Hangmérnökök Társasága is 
elfogadna. Az első évfolyam(ok) vizsgáztatásában ezek a szervezetek is részt vennének, és a 
gyakornokokról formális értékelést adnának. Ezt követően pedig az új kompetencia-
előírásokat átadnák a megfelelő hatóságoknak, és a tananyagot a szakképzési járulékból és a 
központi vagy EU-költségvetésből finanszírozott szakképzés vagy a felsőfokú oktatás számára 
adnák át. Így lenne biztosítható, hogy az oktatási és a szakképzési rendszer a jövőben 
megfelelő programokat végezzen, és a Filmipari Képzési Program korlátos büdzséjét csak 
addig terhelné ez a plusz feladat, amíg az oktatási rendszer a hiányzó kompetenciák képzéseit 
elkezdi. 

A tudás elavulásának tudatosulása és a részvétel motivációja 

Első lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy a válaszadók milyen szerepkörben, mióta vannak a 
pályán. A minőségi, intenzív továbbfejlődés magas szintű szakmai tapasztalatokat igényel, 
vagyis azokat a hosszabb ideje a pályán lévőket célozza meg, akik összetettebb ismereteket 
igénylő feladatkörben szeretnének tovább dolgozni. 



 

Amíg a 2016-os mintánkban nagy számmal szerepeltek tapasztalt gyártásvezetők, 
hangmesterek, ezzel ellentétes volt az operatőrök összetétele. A háttérbeszélgetéseken 
kiderült, hogy a kamerarészlegben jelentős a munkaerőhiány; ezzel szemben a hangmesterek 
között kialakult egy olyan szakembergárda, akik megalapozottan készülhetnek nemzetközi 
produkciókban is meghatározó, vezető szerepekbe. 

A produkciós koordinátorok tipikusan nagy munkatapasztalattal rendelkeznek, hiszen ez a 
feladatkör már jelentős menedzsment képességeket igényel, így a komoly szakmai 
továbblépésnek megvannak a tapasztalati feltételei. Az „egyéb munkakörökben” általában 
pályakezdőket találunk – az ő szakmai továbblépésüket, szakmai továbbképzéseken való 
részvételüket hosszabb távú karriertervezésnek kell megelőznie. 

A 21. században jelentős átalakulás tapasztalható a munkaerő szerkezetében. A fejlett európai 
és amerikai gazdaságban, így Magyarországon is egyre kisebb létszámú, idősebb, ugyanakkor 
tapasztaltabb munkaerőt kell foglalkoztatni. Azok maradnak a pályán, akik elég értékes 
munkát végeznek ahhoz, hogy a jelentős bér -, szociális ellátási és nyugdíj igényüket teljesítsék 
a munkaadók. Sok kisebb értékű feladatkör viszont gépesítésre kerül. 

A kreatív szakmák gazdaságpolitikai előnyét éppen az adja az ipari termeléssel és a 
mezőgazdasággal szemben, hogy az automatizációval és a robotizációval kevesebb munkakör 
helyettesíthető, ezért a gazdagabb és idősödő társadalmaknak érdemes a kreatív területre, 
így a filmgyártásra is koncentrálniuk. Ez nem jelenti azt, hogy a technológiai fejlődés ne 
érintené a mozgóképgyártást: Magyarországon is sok olyan digitális filmkészítéssel foglalkozó 
szakember dolgozik, akik virtuális térben hoznak létre mozgóképet, ami nagy mennyiségben 
válthat ki díszletezési, helyszíni forgatási feladatokat. 

A 21. századot jellemző felgyorsult technológiai és munkaerőpiaci folyamatok szükségessé 
teszik, hogy a mozgóképes szakemberek részt vegyenek az élethosszig tartó tanulásban. Elég 
csak arra gondolni, hogy az analógról a digitális technikára való átállás milyen mértékben 
változtatta meg a filmgyártást, a televíziós társaságok és a mozik működését, illetve milyen 
átalakulást hoznak a virtuális valóságra építő digitális animációk. Az ilyen jelentős 
technológiai- és szemléletváltás miatt az oktatási rendszerben megszerzett alapképesség és 



alaptudás viszonylag gyorsan elavul, és a szakembereknek öt-tíz évente hosszabb, ennél 
gyakrabban pedig rövidebb továbbképzéseken kell részt venniük. 

A felméréseinkben először is azt próbáltuk tisztázni, hogy a válaszadói állomány milyen 
mértékben vesz részt az élethosszig tartó tanulásban. Azok esetében, akik részt vesznek vagy 
a közelmúltban részt vettek képzésen, értékelték a képzés eredményeit és a képzési döntések 
meghozatalát. Ezen kívül külön felmérést készítettünk azokról, akik most tervezik elkezdeni a 
továbbképzésüket, és akik egyáltalán nem akarnak részt venni továbbképzésben. A fejezet 
további részeiben ezekről lesz szó. 

Próbáltuk felmérni, hogy milyen különbséget látnak a szakemberek abban a tekintetben, hogy 
az első és a mostani feladatkörükben mennyire tudták használni az iskolában megszerzett 
szaktudásukat. A felmérést nehezítette, hogy a kitöltők meghatározó része fiatal volt, akiknél 
ez a különbség még nem nagyon érzékelhető. Ugyanakkor a legtöbben nem érzékeltek, vagy 
nem számoltak be különbségről az első és a mostani feladatkörükben a tudás hasznosításáról. 
A tudásuk elavulásáról tulajdonképpen csak az utómunka területen, és a terjesztés, 
moziüzemeltetés, tévécsatorna-menedzsment területen dolgozók számoltak be. 

A fentieknek két egyformán fontos, de az adatokból nehezen látható oka lehet: egyrészt a 
mobilitás alacsony szintje, vagyis sokan ugyanabban a feladatkörben dolgoznak hosszú ideje; 
másrészt a szakemberek nem számolnak tudásuk kopásával, esetleg nem veszik észre azt. 

Kik vettek részt továbbképzésen? 

A 2016. évi kutatás meglehetősen lehangoló képet festett a szakmai továbbképzéseken való 
részvételről. 2016-ban még nem ez volt a kutatásunk fókusza, 2018-ban azonban már csak 
ezzel a problémával foglalkoztunk. 

Ebben a kutatásban összesen 401 résztvevő adatait vizsgáltuk. Kiderült, hogy 2015/16-ban 387 
fő egyáltalán nem vett részt továbbképzésen, és a fennmaradó 14 szakember mindegyike – 

függetlenül a jelenlegi feladatkörétől – kreatív-művészi területen képezte tovább magát. Ha 
ez a tendencia nem változik, 24 év kellene ahhoz, hogy az állomány minden tagja legalább egy 
továbbképzésen részt vegyen.  

Megállapítható az is (bár ezzel kapcsolatban kevés adat áll rendelkezésünkre), hogy a jelenlegi 
munkavállalók kifejezetten kevés anyagi erőforrást áldoznak szakmai karrierjükre.  

Ha a továbbképzéseknek lenne egy meghatározott gyakorisága – például minden ötödik évben 
ajánlott volna egy új szakmai mérföldkövet teljesíteni –, az állomány fejlődésének üteme 
könnyebben mérhető lenne, illetve az elvégzett továbbképzések számából következtethetni 
lehetne arra, ki mennyi ideje van a pályán, illetve mikor került ki a szakképzési, főiskolai vagy 
egyetemi rendszerből. Egy ilyen rendszerben minél régebb óta gyakorolja valaki a hivatását, 
annál több továbbképzésen venne részt.  

Ma ez távolról sincsen így: a tapasztalat azt mutatja, hogy minél régebben végzett az adott 
szakember (egyetemen, főiskolán vagy szakiskolában), annál valószínűbb, hogy nem vett részt 
továbbképzésen. A kutatás adatai szerint a rendszerváltás előtt, illetve a közvetlenül a 
rendszerváltás után végzettek többsége a mai napig egyáltalán nem vett részt szakmai 
továbbképzésen. Ezzel szemben az elmúlt 10 évben végzettek többsége – a nyugati 
versenytársakhoz hasonlóan – már folytatta is szakmai tanulmányait. 



A fiatalabb munkavállalók alapképzettsége is lényegesen magasabb: amíg a rendszerváltás 
előtt a lakosság 10 százaléka tanult csak felsőoktatási intézményben, ez a szám a mai 30-34 
éves korosztály esetében már meghaladja a 30 százalékot.  

A munkavállalók korösszetétele ugyanakkor aggodalomra ad okot: a fiatal munkavállalók a 
2010-es évek végén 1,2 millióval vannak kevesebben, mint az 1990-es években, számukat 
pedig jóval meghaladja az elavult alaptudású, idősebb munkavállalói csoport. 

 

 

 

 

Mi alapján választanak továbbképzési programot? 

Akik tervezik, hogy a közeljövőben részt vesznek majd szakmai továbbképzésen, általában a 
külföldi munkavállalás lehetőségével indokolják ezt. Legalább annyian keresnek eleve külföldi 
képzést a válaszadók közül, mint ahányan a lakóhelyükhöz legközelebbi képzőhelyet 
választanák.  

Azzal kapcsolatban, hogy melyik a jó minőségű képzés, jellemzően a kollégák – és nem a 
munkaadójuk – véleményére hallgatnak a válaszadók, legtöbben mérlegelik, hogy a kiadott 



tanúsítvány vagy oklevél nemzetközi szinten elismert-e. A pályaelhagyás vagy pályamódosítás 
szándéka kifejezetten ritka a megkérdezettek körében, a legtöbben saját szakterületükön 
igyekeznének mélyebb, naprakész tudásra szert tenni. 

Mérlegeléskor az anyagi ráfordítás mértéke fontosabb szempont, mint az időráfordítás, sokan 
keresik az elérhető pályázatokat a tanfolyamok kiválasztásakor. 

Kik és miért nem vettek részt továbbképzéseken? 

A strukturális munkaerőhiány egyik fontos jellemzője, hogy a jóhírű munkáltatók alapvetően 
fiatalokat, gyakran kifejezetten pályakezdőket keresnek, és nem számolnak a tapasztaltabb 
szakmabeliekkel. Velük szemben ráadásul a munkaadók gyakran előítéletesek is, azt 
feltételezik, hogy nem tudnak lépést tartani a szakmai elvárásokkal.  

Önértékelésen alapuló kutatással erre a problémára direkt módon nem lehet rákérdezni, ezért 
fontos azt mérni, ki hányszor vett részt szakmai továbbképzésen az elmúlt évtizedekben, 
hiszen a filmgyártás alapvető struktúrái is jelentősen megváltoztak a rendszerváltás óta.  

A munkaadók az idősebb generációval kapcsolatban jellemzően a következő problémákat 
fogalmazzák meg: beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, rugalmatlanabbak a fiataloknál, 
nehezebben találják meg a helyüket a szervezetben. Természetesen a továbbképzés nem 
megoldás ezek közül minden problémára, de önmagában a tanulás egyfajta nézőpontváltásra 
ösztönöz, így a változásra való nyitottság, a rugalmasság képessége is növekedhet általa.  

A kérdőív egyes területek szakembereit – különösen a forgalmazásban és a televíziózásban – 
nem tudta megszólítani. A válaszadók közül az előadóművészek érzik leginkább azt, hogy 
minél több filmben szeretnének dolgozni majd a jövőben, de a továbbképzések iránti igény 
körükben sem kiemelkedő.  

A színészek közül legtöbben a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, annak jogelődjén vagy 
valamelyik nem szakképzést adó színésziskolában, esetleg színházi belső képzésen szereztek 
diplomát vagy oklevelet. Arra a kérdésre, hogy miért nem tartanak igényt továbbképzésre egy 
kisebb részük azt válaszolta, hogy azért, mert erre “egyáltalán nincs szüksége”. A válaszadók 
nagyobb hányada látja úgy, hogy “nincs számára alkalmas képzés Magyarországon”, illetve 
voltak olyan válaszadók, akik túl drágának találták a lehetséges tanfolyamokat. 

Milyen tudásra volna szükség? 

Az elmúlt évtized technológiai és a munkaszervezési változásai a technikusi, menedzseri és a 
művészi szakmákat is érintették (Tepper 2016). Nagyon sok munkakört érintett az analóg 
technikáról digitális technikára történő átváltás, amelynek következtében a szakmában 
dolgozóknak meg kell tanulniuk a korábban elkülönült tévés, mozis és videós infrastruktúrától 
függetlenül dolgozni. Egyre több munka esetében elvárás, hogy eredménye az okostelefontól 
a mozivászonig működjön. Ennek az egyik, Magyarországon is jól látható jele, hogy az olyan 
nagy kábeltévé csatornák, mint az HBO, vagy a streaming szolgáltató Netflix a mozikban is 
helytálló, de gyakran mindhárom platformon is működő produkciókat gyártanak. 

A 20-30 évvel ezelőtti munkaszervezethez képest, amikor a legtöbben még külön pénzüggyel, 
joggal, humánpolitikával, közös stratégiai vezetéssel rendelkező vállalkozásokban dolgoztak, 
mára Európa-szerte és Magyarországon is az a jellemző, hogy a szabadúszó vagy 

https://docs.google.com/document/d/1piVF0a7gwcS_U96cTeYkez5qwKZhTDl7U9QkrygWx4g/edit#bookmark=id.415t9al


mikrovállalkozó művészeknek, technikusoknak, producereknek maguknak kell ezekkel a 
feladatokkal megbirkózniuk. 

Ezt természetesen nem jelenti azt, hogy mindenkinek meg kell tanulnia könyvelni, de arra 
szükség van, hogy a művészi és technikus szakemberek rendelkezzenek olyan szintű 
menedzsmentismerettel, hogy ezekkel a feladatokkal megfelelő szakembert tudjanak 
megbízni és számonkérni. Az ilyen ún. törzskari feladatok ellátása nélkül se a rendszeres 
munkavégzés, se a rendszeres továbbképzés nem szervezhető meg. Úgy gondoljuk, hogy a 
felmérésünkben is megmutatkozó nagyfokú strukturális munkanélküliség, hogy az égető 
munkaerőhiány ellenére a szakemberek mintegy fele nem tud elég munkát találni, részben 
ezekkel a hiányosságokkal magyarázható. Különösen nagynak látszik a probléma a 
humánpolitikai területen, ahol a munkakeresés, -közvetítés, képességfelmérés, továbbképzés 
szervezésének meg kell történnie, mert – szemben egyes jogi és könyvelési feladatok 
elvégzésével – ezeknek a hiányát senki nem kéri számon egy világosítón, színművészen vagy 
operatőrön. Az európai tapasztalat az, hogy az audiovizuális szakmák továbbképzési igényei 
között általában kiemelten fontos a – szabadúszó, mikrovállalati formában történő 
munkavégzéshez, karrierépítéshez szükséges – gazdálkodási ismeretek oktatása, hiszen az 
oktatási rendszer, különösen Magyarországon még a hagyományos munka világára készít fel. 

A technikai jellegű háttérismeretek közül az elmúlt évtizedben a digitalizációval kapcsolatos új 
technológiai ismeretek elsajátítása volt a slágertéma. Ma már nagyon kevesen tudtak 
megmaradni akár a filmgyártás, akár az utómunka vagy a filmterjesztés területén azok közül, 
akik nem tudták a munkájukat „digitalizálni”. Ez azonban csak az első lépés volt: a digitalizáció 
elmosta a határokat a korábban elkülönült filmes, tévés, videós munkakörök között. A 
versenyképes országok audiovizuális szektoraiban, ahol ágazati szintű továbbképzési 
programok vannak, jelenleg a művészek, újságírók és technikusok „platformsemlegesítését” 
célzó képzések élveznek prioritást. 

A technikusoknak a korábbinál jóval hosszabb és komplexebb feladatokat kell megoldaniuk. A 
régen még specializált munkafázisok ma már összetorlódnak, és egy főnek kell ellátnia olyan 
technikai feladatokat, amelyekre néhány évvel ezelőtt még 2-3 fő állt rendelkezésre. 

Az adminisztratív és menedzsment szerepkörökben dolgozók számára az egyik nagy kihívás a 
hagyományos munkaszervezet helyett az állandóan változó projektszervezet, és a nagyszámú 
szabadúszó vagy alvállalkozó foglalkoztatása, ami a munkaszervezésben és a humánerőforrás-
kezelésben is új képességeket tesz szükségessé. A menedzseri feladatkörökben fontos 
megérteni az új platformok sokaságát, amelyek a gyártási és az értékesítési folyamatokat, 
kapcsolatokat is átalakítják. Például a magyar filmek értékesítésében is figyelembe kell venni 
az új tévés terjesztés vagy a Netflix és hasonló videóplatformok technikai és szerződéses 
igényeit is. A menedzseri feladatkörökben új költségvetési modelleket kell meghonosítani, és 
így tovább. 

A művészi és újságírói feladatkörökben az általában említett több platformos, vagy inkább 
platformfüggetlen digitális gyártás képességeinek elsajátítása, és a döntően szabadúszó 
karriermenedzsment, promóció ismerete a legfontosabb. Ezek az újdonságok nemcsak a 
filmeseket, de a színészeket, a zenészeket is hasonlóan érintik, éppen ezért külföldön gyakran 
szervezik a továbbképzéseket az előadóművészek együtt az újságírók szakmai szervezeteivel. 



Képességek 

Egy általános kérdőíves kutatás korlátozottan alkalmas a szaktudás, és még kisebb mértékben 
a képességek felmérésére. A szaktudás esetében az elvégzett iskolák és megszerzett 
képesítések fontos indikátorok, de a csapatmunka, kommunikációs vagy vezetői készségek 
önbevallásos úton nagyon kis megbízhatósággal mérhetők. 

A munkaadók általában azt állítják, hogy ugyan vannak jelentős, megfelelő szakképesítésű 
munkaerőtartalékok Magyarországon, de azok az emberek, akik jelenleg nem dolgoznak a 
szakmában, valamilyen képességbeli probléma miatt hullottak ki: nem tudnak beilleszkedni a 
mostani stábmunkába, nem kommunikálnak megfelelően, nem tudnak angol nyelven 
rendezői utasításokat követni vagy a technikai feladatkörben önállóan dolgozni. 

A készségek mérése és fejlesztése olyan fontos humánpolitikai feladat, amit a szabadúszók 
hálózatából álló filmszakmai környezetben vagy kooperatívan vagy központosítva lehet ellátni. 
Ez alól kivételt jelenthetnek a nagyobb szervezeti keretekben, például az országos tévékben 
dolgozó szakemberek, de az ő beszállítóik már valószínűleg nem. Amíg egy nagy 
munkaszervezetben, például egy bankban vagy egy gyártóüzemben lehetőség van a dolgozók 
képességeinek mérésére, fejlesztésére, a képességeikhez jobban illő feladatkör megtalálására, 
az ad hoc stábok köré szerveződő filmes szakmában ez nincsen így. Ez pazarló 
humánerőforrás-gazdálkodáshoz vezet, hiszen amíg más ágazatokban a nem megfelelő 
képességekkel dolgozók áthelyezésére, fejlesztésére számos lehetőség áll rendelkezésre, a 
mozgóképes szakmákban a kevésbé sikeres szakemberek gyakran elkallódnak, pályaelhagyók 
lesznek. 

Adataink alapján ez az egyik legfontosabb oka a jelenlegi égető munkaerőhiánynak: mind a 
2016-os, mind a 2018-as felmérés a szakmában maradni kívánó, de “kihasználatlan” 
munkaerőtartalékot talált. 

Angol nyelvű kommunikációs készség 

Az idegennyelvi kommunikációs képesség hiánya az egyik legkézenfekvőbb, nem 
szaktudásbeli hiányosság, ami befolyásolja egy szakember foglalkoztathatóságát. A hazai 
filmgyártásban – a munkanapok számát tekintve – a legnagyobb szerepet a Magyarországon 
forgatott külföldi produkciók kapják, amelyek munkanyelve az angol. Egyes feladatkörökben 
szinte az összes új munkalehetőség igényli az angol munkanyelv használatát. Az idegennyelv-
tudás, szemben mondjuk a csapatmunka-készségekkel, viszonylag jól kérdezhető kérdőíves 
felmérésben is. 

Felmérésünkben önértékelés útján, de az európai nyelvi referenciaszintek segítségével mértük 
fel a nyelvismereteket. Az A0 szint a nyelvtudás hiányára utal, az A1-2 alapfokú, a B1-2 
középfokú, a C1-2 felsőfokú nyelvismeretet jelent. 



 

A magas színvonalú, kreatív munkához általában C1, az önálló munkavégzéshez B2, és pl. a 
rendezői utasítások biztonságos követéséhez A2-B1 szintű nyelvtudás szükséges. Az 55 év 
alatti munkatársak több mint háromnegyede számolt be legalább B2 szintű nyelvtudásról, ami 
nem meglepő, hiszen enélkül nemigen lehet ma a szakmában maradni. 

A német és francia nyelvtudás legfeljebb csak némi előnyt jelenthet, mert a hazánkban forgó 
európai filmek munkanyelve az angol. A második idegennyelv ismerete tehát egy olyan extra 
képesség, ami esetleg megnyithat ajtókat, de nem szükséges a hazai szakmában való 
érvényesüléshez. 

Amikor az állomány bővítéséről gondolkodunk, akár a pályakezdők integrációja, akár az 
átképezhető felnőttek körében, a megfelelő szintű angol nyelvtudás meglétét mindig 
biztosítani kell, ha szükséges, szaknyelvi továbbképzéssel. 

A pályakezdők és iskolások esetében az angolul tanulók aránya nagyon magas, különösen 
Közép-Magyarországon. Az országos arányokat az rontja le, hogy az Ausztriához közel eső 
területeken sokan németül tanulnak. Amennyiben ez a nyelvtudás még nem éri el a B1-B2 
szintet, az alapok szinte akkor is minden esetben elegendők a továbbképzéshez. 

Cselekvési javaslatok 

A kérdőíves vizsgálat eredményei alapján három célt érdemes kitűzni: 

• Az (érzékelt) munkaerőhiány csökkentése, elsősorban új pályakezdők munkába állásának 
segítésével, a stábok számának fenntartásával vagy bővítésével; 



• A hozzáadott érték növelése érdekében a szakemberek továbbképzése, illetve olyan új 
tudás és technológia meghonosítása, amelyet jelenleg a magyar stábok külföldről 
rendelnek meg; 

• A minőségi problémák csökkentése, mivel megítélésünk szerint nem a munkaerő abszolút 
hiánya, hanem a készséghiány a nagyobb (vagyis elegen vannak, akik szeretnének art 
directorként, hangmérnökként vagy más feladatkörben dolgozni, de nem megfelelő a 
felkészültségük). 

Megállapításaink szerint a versenyképesség nem az abszolút munkaerőhiány, hanem a 
“megfelelő” munkaerő hiánya miatt nem tud fejlődni. A versenyképesség növelése azonban 
közgazdasági értelemben egyébként is magasabb minőséget feltételez, ezért elsősorban a 
nagyobb értékű munkákra szakosodást, nem a nagyobb mennyiségű munkára szakosodást 
tartjuk járható útnak. Ennek az egyik fő oka az, hogy a munkába állítható pályakezdők száma 
folyamatosan csökken (olyannyira, hogy ez a szám 15-20 év alatt megfeleződött).  

A javaslataink egy része képzési, más része pedig innovációs tevékenységre irányul. A 
képzések esetében a meglévő programok megtartása és bővítése mellett olyan pilot 
programok lebonyolítását is javasoljuk, amelyek innovatív elemeket is tartalmaznak. Ezek más 
hasonló képzési programok lebonyolításához adhatnak praktikus mintát.  

Innovatív tevékenységként néhány olyan programelemet javaslunk, amelyek azt a célt 
szolgálják, hogy a magyar filmipar tömegesen is be tudjon kapcsolódni az Európai Unió 
audiovizuális szektorra kidolgozott munkaerőfejlesztési programjaiba és azok uniós 
finanszírozásába. 

Az innovatív megoldásokat elsősorban azért keressük, mert bár munkaszervezet tekintetében 
a magyar filmgyártás a nyugat-európaihoz hasonló fejlődési utat járt be, ezt azonban a 
humánrendszer és a képzés fejlesztése eddig nem követte. A korábbi nagy filmgyártó 
vállalatok, stúdiók, tévék helyét sok ezernyi olyan mikrovállalkozás vette át, amelyek nem 
rendelkeznek egyéni humánpolitikai kompetenciákkal, nem képesek hiányzó képességeket 
mérni és képzéseket tervezni és megszervezni. A lényegesen nagyobb számú, már meglévő 
állomány folyamatos továbbképzése más innovatív megoldásokat igényel. A legfontosabb 
innovációs cél az EU-s rendszerekben fontos feladatot betöltő reprezentatív munkaadói, 
munkavállalói szervezetek és kollektív megállapodások helyett egy olyan, úgynevezett 
partnerségi rendszer kialakítása, ami el tudja látni a nyilvántartási, tervezési, motivációs, 
végrehajtási feladatokat, illetve össze tud vonni olyan feladatokat, amelyekre a mikro- és 
kisvállalkozásokban nem jut idő és figyelem. 

A legfontosabb innovációs céljaink a következők: 

• A kollektív megállapodások, reprezentatív munkaadói és munkavállalói képviseletek 
helyettesítése önkéntes, egyszerű, úgynevezett partnerségi koordinációs formával; 

• A nagyvállalatokra, illetve a kollektív ágazati rendszerekre jellemző központi, tervezési, 
motivációs, képzési célra felhasználható egységes humán rendszerek helyett önkéntes 
humánrendszer létrehozása. (A vállalati szektorok humán rendszerei értelemszerűen nem 
önkéntesek, azok minden munkavállaló adatait és értékelését tartalmazzák.) 

• A munkaadói és munkavállalói részvétellel működő, gyakorlatias, munka mellett is 
végezhető képzési formák kipróbálása a Filmipari Képzési Program keretében. 



• Az eddig folytatott kutatási tevékenység folyamatos átalakítása, a felmérésekből eddig 
kimaradó Magyarországon tanuló külföldi diákokkal; illetve a jelenlegi, olcsó, de nehézkes 
online kutatás helyett barátságosabb személyes felmérésekkel vagy mintavételt nem is 
igénylő adatrendszerekkel. 

Javaslataink a már folyamatban lévő ügyeket is érinthetik (például a képzést lebonyolító 
intézmények kiválasztása, pályáztatása), de nem igényelnek új intézkedéseket. Megoldásaink 
hatékonyabb minőségbiztosítást, és általában a felsőfokú képzés és a szakképzés meglévő 
struktúrái felé való jobb átjárást biztosíthatnak a Filmipari Képzési Programnak.  

Az Önkéntes Filmipari Humán Rendszer egy teljeskörűségre törekvő, egyes 
szakmacsoportokat és feladatcsoportokat teljes körűen dokumentáló, a munkaadók és 
szakmai szervezetek vagy szakszervezetek önkéntes csatlakozásával megvalósuló 
nyilvántartási rendszer, amelyben szerepelnek: 

• az egységes munkaköri elnevezések, leírások, amelyek összhangban vannak a FEOR és 
TEÁOR rendszerekkel; 

• a Magyarországon forgatott filmek (nyilvános) stáblistái, a szakmai szövetségek taglistái,  

• illetve az önkéntesen csatlakozók  

Tehát arra törekszünk, hogy a vezető hangmérnökök, fővilágosítók vagy art directorok 
segítségével pontosan határozzuk meg a filmgyártásban szokásos munkaköröket, az ezekkel 
kapcsolatos objektív elvárásokat, ideértve az elvárt szakképesítéseket és vizsgákat. Ezek 
alapján tételesen összeírnánk az ilyen feladatok elvégzésében nyilvános referenciával 
rendelkező szakembereket a látvány, illetve a hang részlegéből, így felmérések helyett pontos 
képünk volna a meglévő tanúsítványokról, képesítésekről, és a rendelkezésre álló kompetens 
szakemberek számáról, annak változásáról. 

A rendszerhez három opcionális modult kapcsolnánk: 

1. Álláskeresés, illetve közvetítés. 

2. Anonim értékelések, amelyekben a részlegvezetők mindenki munkáját egységes, 
szakszerű szempontok alapján (néhány percben) értékelnék, és amiből kiderülne, hogy 
gondot okoz például a nyelvtudás hiánya vagy a csapatmunka. 

3. Az anonim értékelések – az értékelést adó és az értékelést kapó kölcsönös és közös 
megegyezése alapján – nyilvános referenciává alakításának a lehetősége. (A filmiparban 
gyakran előfordul, hogy az, aki egyik projektben a megbízó, a másik projektben éppen 
megbízottként van jelen. Ebben az esetben az értékeléseket kölcsönösen adhatják 
egymásnak a felek, így az anonimitásra nagy szükség van.) 

Így a nehezen megfogható „nincsen elég jó hozzáállású világosító” helyett konkrét adatok 
alapján lehetne filmipari döntéseket hozni. 

Innovatív és partnerségi elemek 

Az innovatív és partnerségi javaslataink azt a célt szolgálják, hogy – reprezentatív munkaadói, 
produceri, munkavállalói szövetségek hiányában – az együttműködésre leginkább nyitott 



munkaadók, szakmai szervezetek önkéntes részvételével kialakítsuk azokat az alapvető, 
egyszerű, olcsó és könnyen kezelhető intézményi kereteket, amelyek a strukturáltabb dán, 
holland, német, svéd modellek egyszerűsített átültetését teszik lehetővé a magyar 
gyakorlatba, különösen a folyamatos beiskolázás, a minőségbiztosítás, a munkaerőhiány 
megelőzése és más hasonló területeken. 

Az Önkéntes Humánrendszert a Mid Atlantic Films, a Proton Cinema, a Magyarországi Film- és 
Videóvágók Szövetsége és a Magyar Hangmérnökök Egyesülete részvételével alakítanánk ki, 
20-40 feladatkör pontos dokumentálásával. Az egyszerű, szabványos és opcionális értékelő 
rendszert humánszakemberek és munkapszichológus bevonásával úgy fejlesztenénk ki, hogy 
azt a részlegvezető (vagy vezetők esetében a producer) egy egyszerűen kezelhető online 
felületen, néhány perc alatt ki tudja tölteni a forgatás végén. 

Hosszabb távon, 20-40 feladatkör sikeres dokumentálása és rendszerezése után azt gondoljuk, 
hogy a rendszer további 200-250 feladatkörre fokozatosan kiépíthető, akár a Filmalap, akár a 
Filmalap által kezdeményezett Magyar Filmakadémia keretében vagy a partnerek számának 
folyamatos bővítésével. A rendszer a jelenlegi Filmesgyakornok.hu rendszer alapjain, vagy 
ettől teljesen függetlenül is kialakítható 2019-ben. 

A jövőben kérdőíves kutatásokat csak azokon a területeken végeznénk, ahol a humánrendszer 
még nem működik, vagy még nem végeztünk kutatást (például a hazánkban tanuló külföldi 
diákok körében). Jelenlegi online kérdőívünk átlagosan 9 perc alatt tölthető ki, de túl 
bonyolult. Személyes kérdezés esetén a potenciális félreértések azonnal tisztázhatók 
lennének, míg a lekérdezés valószínűleg ugyanannyi időt venne igénybe, az eredmények pedig 
jobban tükröznék a valóságot. Három-négy gyakorlott kérdező egy-egy forgatási napon, a 
részlegek szüneteihez igazodva akár 100-200 kérdőívet is fel tud venni. Ugyanennyi kérdőív 
online felvétele sokkal több szervezéssel, félreértéssel, kellemetlenséggel jár. 

Az EU és a legnagyobb hozzáadott értékkel működő dán, holland, német, francia, brit 
mozgóképes oktatási rendszerek tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy azok az igazán 
hatásos, munkaerő- és készséghiányt kezelő oktatási rendszerek, amelyek lebonyolításában a 
munkaadó formálisan és kezdeményezőleg is részt vesz. A munkaadó formális részvétele 
részben garantálja, hogy azok vesznek részt a képzésen, akiknek erre szükségük van; a 
képzésben résztvevők nem kerülnek konfliktusba a munkavégzéssel; a dolgozók motivációja 
több módon erősíthető; a program gyakorlati haszna közvetlenebbül értékelhető. 

Uniós mintára olyan Partnerségi megállapodás kialakítását javasoljuk, amely biztosítja a 
jövőbeli kutatások zökkenőmentes lebonyolítását, a munkaadók szervezett részvételét, és a 
munkavállalók, szakemberek részvételi motivációjának növelését. Mindez a program 
finanszírozási bázisának megteremtését is elősegítheti. 

A jelenlegi rendszerben három párhuzamos finanszírozási rendszer működik a felnőttek filmes 
oktatási rendszeren kívüli képzésére: a filmipari képzési hozzájárulás, a szakképzési járulék és 
az EU célzott forrásai (ezek elsősorban az Európai Szociális Alapból (ESZA) származnak). A 
kollektív rendszerek hiányában – illetve a túl kicsi vállalkozások miatt – a filmesek szakképzési 
járulékai elvesznek (nem tudják azokat felhasználni), illetve, ha fel is használják, nincsenek 
kiszűrve a párhuzamosságok a filmipari képzési járulékkal. Kollektív rendszerek hiányában az 
ESZA és más EU-s források pedig nem érhetők el. Mivel több ezer fő folyamatos képzéséről 
kellene gondoskodni, a filmipari képzési hozzájárulás csak igen kis mértékben járul hozzá a cél 
eléréséhez. Ezért olyan kísérleti programokat kellene létrehozni – tanácsadói segítséggel, 



folyamatos méréssel ellenőrizve – amelyek lehetővé teszik a programok kiterjesztését több 
ezer filmszakmai dolgozóra. A finanszírozást az uniós források és a szakképzési hozzájárulás 
együttesen biztosítaná. 

Ha a Mid Atlantic Films által kidolgozott munkavédelmi oktatási rendszer integrálható lenne a 
Filmipari Képzési Programba, akkor ezzel megvalósulhatna a tömeges partnerségi munkaadói 
képzés is. Ez a program bizonyos veszélyes üzemű szakmák szükséges vizsgafelkészítésével 
foglalkozik. Finanszírozása modellé válhatna a jövőben: a filmipari képzési járulékon kívül a 
stábtagok tömegesen fel nem használt szakképzési járulékát, és később az Európai Szociális 
Alap forrásait is felhasználnánk.  

(A Proton Cinema jelezte, hogy ehhez a programhoz, munkaadóként csatlakozna, ami 
örömteli, hiszen a munkaadók erősen tudják ösztönözni a stábtagokat a részvételre. Ezek a 
programok elsősorban nem a rendezők, producerek, a hierarchia tetején lévő művészek, 
hanem kifejezetten a több ezer fős filmszakmai állományok tömeges képzését szolgálnák. A 
program tartalmának pontosabb elemzése után esetleg javasolnánk még egy programelem 
megvalósítását annak érdekében, hogy minden szervezeti-finanszírozási kérdés tekintetében 
gyakorlati tapasztalatot szerezhessünk.) 

A javasolt két innovatív képzési pilot program (a Mid Atlantic Films és a Proton Cinema 
kezdeményezése) kifejezetten eddig Magyarországon nem elérhető szolgáltatást fejlesztene. 
A programot a Képzési és Innovációs Igazgatóság és/vagy tanácsadó segítené, amennyiben ez 
szükséges. A program lebonyolítása a filmipari képzési hozzájárulás terhére történne, de a 
program tartalmát és a résztvevők körét a munkaadók határoznák meg. A munkaadó azt 
vállalná, hogy a programba kompetens szakembereket delegál, és a tanfolyam elvégzése után 
egy új, korábban nemzetközi partnerek felé még nem kiajánlott feladatkört is ellát. Ez a pilot 
program egyrészt követi az uniós ajánlások irányvonalát, sőt nagyobb hozzáadott értékkel 
termel, és a munkaadókat is motiválja. 

Pályakezdőkkel kapcsolatos további feladatok 

A már futó programok a pályakezdőkre fókuszálnak, ezért ezen a területen két kisebb 
javaslatunk van.  

Új cél lehet a Magyarországon tanuló külföldi diákok integrálása a gyakornoki rendszerbe. Ez 
a Proton Cinema tapasztalatai szerint megoldható, de extra nehézségekkel jár. Első lépésben 
az itt tanuló diákok speciális igényeinek felmérését kell megszervezni, le kell fordítani a 
jelentkezési lapokat, a tájékoztatókat. A gyakornoki program nemzetköziesítését először a Mid 
Atlantic Films és a Proton részvételével oldanánk meg, de a későbbiekben lehetővé tennénk 
más munkaadók részvételét is. Javasoljuk a filmes gyakornok program megnyitását is a 
Magyarországon tanuló külföldi diákok előtt.  

A partnerségi megállapodás kiterjesztésével a Magyar Független Film és Video Szövetséggel is 
szorosabbra lehet fűzni az együttműködést. A Mid Atlantic Films tapasztalatai szerint a 
független filmes közeg egy jó új rekrutációs háttér lehet, a feladat ezen a területen a megfelelő 
motivációs és edukációs rendszer kidolgozása. A külföldi diákok körében végzett kutatáshoz 
hasonlóan kísérletet tennénk a független filmes közösséghez tartozó szakemberek 
felmérésére, majd egy testreszabott orientációs program létrehozására (például a Fast 
Forward program keretében). Így ők is támogatást kaphatnak ahhoz, hogy hivatásos 
filmesekké váljanak. 



A külföldi pályakezdők mentori programja a külföldről származó gyakornokok hazánkban 
maradását segítené. Fontos, hogy kiszűrjük az eddigi rossz gyakorlatokat és különös figyelmet 
fordítsunk a szakmai, társadalmi szerveződések, hálózatok kialakítására.  

Azt tapasztaljuk, hogy a leendő pályakezdőket a nagy cégek, a nívós szakmák már egyre 
korábban, szinte gimnazista korukban megpróbálják elérni. Fontos, hogy a filmezés iránt 
érdeklődő tinédzsereket jó programokkal szólítsa meg a szakma, például a Filmirodához 
kötődő Bűvösvölgy vagy más, nagy elérésű középiskolai programok keretében. (A Proton 
Cinemától érkezett egy felvetés, hogy a pálya iránt érdeklődő tinédzserek rendszeres 
megkereséseit is jobb volna centralizáltan, szervezetebben kiszolgálni.)  

Középtávon a filmiparba készülő fiataloknak megfelelő pályaalkalmassági és orientációs 
foglalkozásokat kell kínálni, így elkerülhető az emberileg és anyagilag is megterhelő magas 
fluktuáció. Az igény nagyságát ebben a témában is érdemes kutatni, lehetőleg pszichológus 
bevonásával. 

Vezetőképzés, tananyagfejlesztés, példamutatás 

A program kiemelten fontos területe volna a vezetőképzés, ez két aspektusból is lényeges: a 
vezetők feladata egyrészt a munkatársaik képzési igényeinek azonosítása, a későbbi 
munkavállalókkal szemben támasztott képzettségbeli elvárások meghatározása, illetve saját 
tudásuk folyamatos fejlesztése. Ehhez elköteleződésre és megfelelő 
menedzsmentismeretekre van szükség. Ezért azt javasoljuk, hogy a partnerségi 
megállapodásban résztvevő valamelyik oktatási intézmény és a partner cégek bevonásával 
kezdődjön meg egy kísérleti részlegvezetői osztály létrehozása, és a kísérleti képzési program 
kialakítása. 

A cégvezetési ismeretekkel foglalkozó képzéssel kapcsolatban érdemes egy olyan felsőfokú 
oktatási intézményt találni, amelynek céljai között szerepel egy filmszakmai vagy tágabb 
kreatívipari MBA képzés előkészítése. Mivel itt a tapasztalatok szűkebb körből meríthetők, a 
kísérleti tananyag kialakítását néhány mentorral és cégvezetővel, kvázi egy mentori program 
keretében javasoljuk megalkotni. 

Képzési programokkal kapcsolatos javaslatok 

A javaslatainkat az Európai Bizottság számára készült, korábban már hivatkozott EU tanulmány 
részletes javaslatai (ICF Consulting 2015, továbbiakban: EU tanulmány), és az egész életen át 
tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra, illetve a 
1705/2016. (XII. 5.) kormányhatározat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 
szakpolitika keretstratégiájának 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervének 
figyelembevételével határozzuk meg. 

A stratégia megalkotását megelőzően, 2013-ban új törvény született a hazai felnőttképzésről. 
Az új törvény megalkotását az tette szükségessé, hogy Magyarországon különösen alacsony a 
felnőttképzésben résztvevők aránya, ráadásul a felnőttképzési programok minőségét sok 
kritikával is illették. 

Az EU szakpolitikai intézetének felmérése alapján a magyar emberek különösen szkeptikusak 
a magyar szakképzés minőségét illetően (Cedefop 2017). A szülők más iskolatípusokat 

https://docs.google.com/document/d/1piVF0a7gwcS_U96cTeYkez5qwKZhTDl7U9QkrygWx4g/edit#bookmark=id.22vxnjd
https://docs.google.com/document/d/1piVF0a7gwcS_U96cTeYkez5qwKZhTDl7U9QkrygWx4g/edit#bookmark=id.vgdtq7


részesítenek előnyben, a szakképzési rendszerben szerezhető végzettségek presztízse 
alacsony, ezért a felnőtteket nagyon nehéz rávenni arra, hogy az életpályájuk során újra és 
újra visszatérjenek ebbe a rendszerbe. Mivel a szakképzés megítélése rossz, a részvételi 
mutatói is rosszak – ez egy ördögi kör. 

Vitathatatlanul vannak a magyar szakképzési rendszernek hiányosságai, de a szakképzési 
járulékon keresztül – európai viszonylatban is – gazdagon finanszírozott. Ez azt jelenti, hogy 
azok a szakmák, amik képesek – a szakképző intézetekkel együttműködve – versenyképes 
programokat hirdetni, és ezekkel a tehetséges tanulókat behívni a rendszerbe, már pár év után 
minőségi eredményeket mutathatnak majd fel. 

Magyarországon a 2020-tól induló költségvetési időszakban a TÁMOP operatív program 
keretében képzelhetők el projektek vagy szakképzési rendszerben igénybe vehetők az Európai 
Szociális Alap forrásai is. A Filmipari Képzési Program akkor tudná a jelenlegi forrásaival 
sikeresen pótolni a több mint tízezer mozgóképes szakember legalább húsz éves 
továbbképzési elmaradását, ha olyan programokat dolgozna ki, amelyek 2020 után a 
szakképzési járulékokból finanszírozott szakképzés, illetve az egyetemek számára átadható. 

Az egyetemeknek és felsőfokú szakképzést nyújtó iskoláknak a jelenlegi pályakezdői 
tananyagokat kellene átadni, így elkerülhető volna, hogy a pályakezdőket rögtön ismét 
taníttatni kelljen, mihelyt kikerült az iskolarendszerből. A programok mostani résztvevői 
között a 21 év körüliek vannak legtöbben, őket nem továbbképzéseken, hanem a 
közoktatásban kellene képezni. Azokat a középkorúakat viszont, akik a munkaerőtartalék nagy 
részét adják, a szakképzési járulékból vagy az Európai Uniós reaktiválási forrásokból 
finanszírozott továbbképzéseken lenne érdemes oktatni. 

A sikeres felnőttképzési program elemei 

A képzési programok hatásossága két tényezőtől függ: egyrészt attól, hogy a dolgozói 
állomány mekkora része vesz részt bennük, illetve attól, hogy milyen színvonalúak ezek a 
képzések. A hatásos képzési program azt célozza meg, akinek a legnagyobb szüksége van rá, 
és olyan tudást vagy képességet ad számára, amivel a legjobban tud érvényesülni a 
mozgóképes szakmákban. 

A felnőttképzési programoknak számos ismert problémája van. Általánosságban elmondható, 
hogy éppen azok vesznek részt kisebb arányban ezekben a programokban, akiknek nagyobb 
szükségük volna rá, ezért fontos a megfelelő tanulók kiválasztása és motiválása. Másrészt a 
képzési programokban nem elégséges a munkaadói oldal szerepvállalása, pedig az adott 
program relevanciáját éppen ez biztosíthatja. Ezeken felül nagyon fontos, hogy azok a – 
rendszerint középfokú végzettségű – dolgozók, akik fiatalkorukban az iskolarendszerben rossz 
tanulási tapasztalatokat szereztek, speciális, magát a tanulást is újra tanító programokban 
vegyenek részt. 

A tanulók motiválása 

A kérdőívünk eredményei azt sugallják, hogy a hazai mozgóképes szakemberek tanulási 
nyitottságával nincsen nagy probléma, mert csak kevesen gondolják azt, hogy nincsen 
szükségük további képzésre. Az eredményeinket indokolhatja az is, hogy a továbbképzésről 
szóló – teljesen önkéntes – kérdőívet éppen azok töltötték ki, akik megértették a téma 
fontosságát. 



A szakemberek egy jelentős része ugyanakkor azt állította, hogy a magyar képzési kínálatban 
nincsen számára megfelelő képzés. Véleményük összecseng a Filmipari Képzési Programot 
életre hívó tapasztalattal, hiszen a Magyar Nemzeti Filmalap ezt a rendszert pontosan ilyen 
megfontolásból hozta létre. Éppen ezért nyitott konzultációkat javaslunk ezeknek a 
szakembereknek, és szakmai szervezeteiknek bevonásával arról, hogy milyen képzési 
formákat, tartalmakat, milyen kompetenciákat kellene hangsúlyozni a Filmipari Képzési 
Program keretében. Az ilyen nyilvános konzultációk növelhetnék a képzések iránti bizalmat, 
így valószínűleg elkötelezett “első” hallgatókat is könnyebben lehetne rekrutálni. 

Nagyon komoly problémát jelent a felnőttek esetében a tanfolyamok finanszírozása, a kieső 
munkaidő jövedelmének pótlása, illetve a projekt alapú filmes körforgásból való kimaradás. 
Erre a problémára rögtön visszatérünk a munkaadók bevonása kapcsán. Ugyancsak sokan 
vannak, akik a jelenlegi feszített munkatempóban nem találnak időt a továbbképzésre. 

Az EU-s tanulmány számos jól bevált receptet idéz arra, hogyan lehet az állományt 
motiváltabbá tenni. Fontos az egész életen át tartó tanulás várható eredményeinek 
folyamatos és érthető kommunikációja. A szakmai partnerek számára külön is világossá kell 
tenni ezeket az eredményeket, aminek a legjobb módja az lehet, ha a Magyar Nemzeti 
Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága az éves kutatások előkészítésébe és 
kiértékelésébe is bevonja a reprezentatív szakmai szervezeteket és szakszervezeteket. 

Az élethosszig tartó tudás fontosságáról célszerű volna minden, a Filmalap által finanszírozott 
képzési programban egy rövid ismeretterjesztő előadásra időt szánni. A racionális érvelés 
azonban valószínűleg csak azokat győzi meg, akiknek a tanulással nincsenek nehézségei. A 
nehezen foglalkoztatható szakemberek számára olyan speciális, kísérleti programokat kellene 
indítani a Fast Forward Program keretében, ami rövid idő alatt visszahozhatja a tanulásba 
vetett hitet, az önfejlesztéshez szükséges motiváló sikerélményeket. 

Hosszú távon elérendő cél, hogy a dolgozók továbbképzése lehetőleg a konjunktúra-csúcson 
kívül, legalább az alapjövedelem megtartása mellett tervezetten történjen, és az oktatás miatt 
a forgatásokból kimaradó szakemberek biztosan vissza tudjanak térni a munkába. Ezt a 
problémát érdemes továbbvizsgálni, esetleg egy önkéntes segélypénztár vagy más, jogszerű 
kollektív öngondoskodó rendszer létrehozására irányuló pilot program keretében. 

A munkaadók bevonása 

Az EU-ban szerzett tapasztalatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy azok a képzési 
programok sikeresek, amelyek kialakításában és végrehajtásában a munkaadók is részt 
vesznek. A programok sikerének legnagyobb akadálya, ha sem a munkaadók, sem a 
munkavállalók nem látják hasznosnak a programot. Mivel a Filmipari Képzési Program jelentős 
része munkatapasztalattal nem rendelkező pályakezdőket céloz meg, ezért a programok 
értékelése különösen nehéz. 

A képzési és innovációs programok ötvözése a munkaadók számára is kellően vonzó lehet 
ahhoz, hogy azokat komolyan vegyék. Sikeres receptnek tűnik, ha nemcsak a munkavállaló 
profitál, hanem a munkaadói szervezet is együtt tanul a dolgozóval, és képessé válik 
valamilyen Magyarországon még nem honos gyártás, utómunka, marketing vagy 
menedzsment-technika alkalmazására. 



Ezt a gyakorlatot munkaadói partnereknél indított pilot projektekkel lehet tesztelni, majd ezek 
tapasztalatainak általánosításával be lehet vezetni az innovatív képzési programokat. Ezek a 
programok kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a külföldre is dolgozó magyar produkciós 
cégeknél olyan új technológia és szaktudás halmozódjon fel, ami a jelenleg kizárólag külföldi 
alvállalkozókkal vagy szakemberekkel valósulhat meg. Az ilyen feladatok általában – a 
bérmunkához képest – magas hozzáadott értékűek. Ez a munkaadókat is érdekeltté teszi a 
partnerségben, mert egyrészt izgalmas, érdekes projekteket jelent, másrészt pedig új piaci 
lehetőségeket nyithat meg. 

Az európai tapasztalatok szerint azok a programok a legsikeresebbek, amelyek 
finanszírozásában a munkaadók is közvetlenül részt vesznek. Ez egyrészt garantálja, hogy a 
munkaadó odafigyel a képzési célok meghatározására, másrészt biztosítja, hogy a 
munkavállalók a képzés idején mentesüljenek a munkavégzés alól, és valamilyen módon 
legalább a jövedelmük egy részét megtarthassák. Mivel sok szakmában, különösen a gyártás 
területén nincsenek állandó munkaadói kapcsolatok, ez valamilyen hosszabb távú 
keretmegállapodásos konstrukcióban képzelhető el, amelyben a stábtagok garantáltan 
munkalehetőséghez jutnak akkor is, ha a következő produkcióból kimaradnak, amíg 
elvégeznek egy szakképzési programot. Ebben a konstrukcióban kétféle kockázatot kell 
minimalizálni: biztosítani kell, hogy a képzésen részt vevő munkavállaló valóban ne maradjon 
ki a későbbi feladatokból azért, mert egy időre kiesik a munkavégzésből, illetve a munkaadói 
oldalon azt, hogy a jobban képzett szakember ne hagyja faképnél a következő jó lehetőség 
felbukkanásakor. 

Egy ilyen kísérleti projektbe fajsúlyosabb munkáltatókat kellene meghívni, olyanokat, akik 
képesek és hajlandóak a munkavállalókkal és az MNF-fel együtt finanszírozni egy számukra is 
hasznos képzési programot. Ebben a kísérletben meg kell oldani a résztvevők rendszeres 
jövedelemhez juttatását a program időszaka alatt, ami garantálná a munkaadó és a 
munkavállaló motiváltságát is. Munkaadói részvételre mindenképpen szükség volna a 
szükséges és fejlesztésre szoruló kompetenciák meghatározásában, illetve a képzés 
eredményeinek az értékelésében (pl. a gyakorlati vizsgák) és a gyakornokok formális 
értékelésében is. 

A munkaadókat is jobban érdekeltté lehetne tenni, ha a Filmipari Képzési Program olyan 
képzéseket indítana, ami számukra is hasznos, így értelmesen költhetnék el az egyébként 
kötelezően fizetett szakképzési hozzájárulásukat.  

Ehhez természetesen az kellene, hogy a Filmipari Képzési Programban kialakított, bevált 
programok minél hamarabb átkerüljenek az államilag fenntartott egyetemekre vagy 
szakképző intézetekbe. 

Hátrányos helyzetűek hozzáférése 

Az egyik leggyakoribb és legnagyobb probléma a felnőttképzési programokkal az, hogy azokat 
érik el, akik szeretnek tanulni, és akiknek valószínűleg egyébként is relatíve friss vagy kurrens 
tudása van. Ez az ő előnyüket tovább növeli. Ugyanakkor általában azokat nem sikerül bevonni 
a programba, akik eleve nehezen tanulnak, és akinek a legnagyobb szüksége volna erre. A 
felmérésünk szerint nagyon sok mozgóképes szakember nem talál munkát a munkaerőhiány 
ellenére, mert nem rendelkezik megfelelő kompetenciákkal vagy kapcsolatokkal. Mivel a 



mozgóképes munkaerőpiac rövid távú szerződésekre épül, ha ők ebből a rendszerből 
kikopnak, akkor okkal érezhetik úgy, hogy a munkaadók lemondtak róluk. 

A tapasztalatok szerint ez sokszor így is van. Azok a szakmabeliek, akik hosszabb ideje nem 
dolgoznak a területükön, nem csak a legfrissebb technológiai és munkaszervezési 
újdonságokat nem ismerik, de gyakran anyagi vagy pszichológiai problémákkal is küzdenek. 
Gyakran hallottuk a tanulmány előkészítése során, hogy az ilyen emberek általában nehezen 
kezelhetők, nem jól illeszkednek be a mostani a munkakultúrába, vagy nem jó a 
kommunikációs képességük. A dán, német, holland rendszerben számukra a szakma 
munkapszichológust, terápiát, kommunikációs és csapatmunka tréningeket, és persze a 
szaktudásukat fejlesztő programokat ajánl. Mivel a versenyképes országokban is nagyon sok a 
szabadúszó vagy a mikrovállalkozásban dolgozó szakember, ezeket a képzési- és 
humánszolgáltatásokat a szociális partnerek, vagyis a munkaadói szövetségek, szakmai 
szervezetek, szakszervezetek és adott esetben az állami szervek közösen biztosítják. 

A korábban bemutatott, számszerű előrejelzések azt mutatják, hogy a fiatal, még alakítható 
munkaerő csökkenése után 2025-től akár a teljes munkaerőállomány is csökkenésnek 
indulhat, és jelentős munkaerő-tartalékok csak a 45 év feletti, sőt az 55 év feletti 
korcsoportokban lesznek. Őket jelenleg a Filmipari Képzési Program egyáltalán nem célozza 
meg, és a munkaadóknak sincsen tapasztalata és stábja ennek a munkaerőnek a 
reintegrációjára. 

Tanulmányunk leghangsúlyosabb üzenete, hogy a Filmipari Képzési Program keretében találni 
kellene legalább egy olyan szakmai szervezetet és jelentős munkaadót, aki hajlandó volna egy 
ilyen jellegű pilot projekt lebonyolítására. Ezen a téren a kezdeményezés nem várható a 
munkaadóktól, hiszen nekik általában nincsen humánpolitikai és képzési szervezetük, és 
ennek az új feladatnak az elvégzésére nem felkészültek. Az ő részvételük a hiányzó 
kompetenciák azonosításában, a résztvevők válogatásában, és a program sikeres elvégzőinek 
legalább egy projektben való új munkalehetőség felajánlására kellene szorítkozzon. Célszerű 
volna egy olyan ország szakembereivel konzultálni az ilyen programok lebonyolításáról, ahol 
erre vannak létező, sikeres programok. 

Specifikus javaslatok 

Objektív értékelés az informális és nem szabályozott tanfolyamokon 

Általában jó gyakorlatnak tekinthető, ha az informális, vállalaton belüli, és nem akkreditált, 
bizonyítványt nem adó tanulás is valamilyen elismertséget, minőségbiztosítást kap. Ennek 
alapjai a Filmipari Képzési Programban már megvannak, annak ellenére, hogy a program a 
szakképzési és egyetemi rendszeren kívül működik.  

A jelenlegi minőségbiztosítás a hallgatók kérdőíves megkérdezésére épül, ami minden oktatási 
program minőségbiztosításának fontos része. Egyelőre viszont azért kevéssé informatív, mert 
döntően olyanok vettek részt a tanfolyamokon, akiknek nincsen munkaerőpiaci tapasztalatuk. 
Ezért a jelenlegi rendszer elemeit megtartva ki kellene azt bővíteni a tapasztaltabb 
munkavállalók és a munkaadók felé is, hiszen végső soron a sikeres tanulmányi programokat 
a munkaerőpiacnak kell igazolnia. 

A gyakornokok jelenlegi értékelése (és ennek kiterjesztéseként az Önkéntes Humán Rendszer) 
a munkavállalói oldalról tenné lehetővé a teljesebb körű értékelést. A hallgatók későbbi 



visszakövetésével szintén javítható lesz a minőségellenőrzés hosszabb távon is, mivel a 
jelenlegi kutatással párhuzamosan felépítettük azoknak a szakembereknek az adatbázisát, 
akik hajlandók önkéntes alapon évente karrierkövető kutatásban részt venni.   

Legalább ilyen fontos, hogy a munkaadók is egyre szervezettebben kapcsolódjanak be az 
értékelésbe, és például a Filmipari Képzési Programban kiválasztott tanfolyamokat, valamint 
azok vizsgafeltételeit a Filmalappal partneri viszonyba került munkaadók vagy szakmai 
szervezetek minősítsék, és lehetőség szerint még a vizsgáztatásba is bekapcsolódjanak. A 
jelentkezés és a tanfolyamok elvégzésének a legfontosabb motivációja az, ha a résztvevő jó 
munkához vagy jobb munkahelyhez juthat. Ennek viszont közvetetten az a feltétele, hogy a 
munkaadók magabiztos ismeretekkel rendelkezzenek az adott képzés szakmai 
megbízhatóságáról. Erre szerencsére már volt példa, így nem jelent újdonságot, de a 
képzéseket még transzparensebbé téve, a piaci szereplőket még inkább ösztönözve ennek a 
gyakorlatnak az eredményességét még lehet fokozni. 

A gyakornoki rendszer kiegészítése az alulfoglalkoztatott felnőttekkel 

A Filmipari Képzési Program egyik legnagyobb erénye, hogy a program képzéseit sikeresen 
elvégző hallgatók lehetőséget kapnak szakmai gyakorlatra a magyar filmgyártásban, ami a 
pályakezdők számára különösen értékessé teszi a képzéseket. 

A tanulmányunkban azt mutattuk be, hogy a filmipar és a mozgóképes szakmák 
munkaerőhiánya már ma sem kezelhető pályakezdőkkel, és a jövőben még kevésbé lesz így, 
ezért fokozatosan egyre nagyobb mértékben azokra a középkorú felnőttekre kell támaszkodni, 
akik valamiért nem találnak (elég) munkát a szakterületükön. 

Azt feltételezzük, hogy ezek a felnőttek nincsenek birtokában valamilyen, a munkavállaláshoz 
feltétlenül szükséges képességnek, tudásnak vagy tulajdonságnak. Mivel a legtöbb szakmai 
feladat projektalapú, így hamar leértékelődnek a referenciáik, és egyre nehezebb helyzetbe 
kerülnek. Nekik pontosan arra van szükségük, amit a Filmipari Képzési Program jelenleg a 
pályakezdő gyakornokoknak kínál: a hiányzó kompetenciák fejlesztésére, majd ezt követően 
lehetőségekre szakmai tapasztalat szerzésére. 

A reaktiváló képzések elvégzése után az öthetes szakmai gyakorlat helyett érdemi, 
referenciaértékű garantált munkát kell biztosítani azoknak résztvevőknek, akiknek korábban 
a munkaadóik ilyen jellegű továbbképzést biztosítottak. Ez a gondolkodás a versenyképes 
országokban, például Dániában, Hollandiában nem számít szokatlannak: számos területen 
nem is lehet szakembereket elbocsájtani addig, amíg egy adott továbbképzés után nem kaptak 
új esélyt. 

Vezetőképzések 

Még a jelentős alvállalkozói hálózatot foglalkoztató cégek is olyan kisvállalati formában 
működnek, ami láthatóan eddig nem követelte meg, hogy az irányítóik magas szintű 
cégvezetői ismeretekkel rendelkezzenek. Dacára annak, hogy a képességek hiánya ezen a 
területen is egyre szembetűnőbb, a magyar mozgóképes szakképzési rendszer jelenleg nem 
kínál kreatívipari MBA programot. Ezért egy olyan cégvezetői mentori program kialakítását 
javasoljuk, amely oktatási partnerekkel együtt egy MBA program elindításához és a filmes 
vezetői kör továbbképzéséhez vezethet. 



Részlegvezetők 

A részlegvezetők általában a szakmák legjobbjai közül kerülnek ki. A legjobb világosítókból 
lesznek a fővilágosítók, a legjobb hangmesterekből a hang részlegének vezetői, és így tovább. 
Abban nem látunk problémát, hogy ezek a szakemberek világosítóként, hangmesterként 
fejlődjenek, de arra jelenleg nincsen megfelelő megoldás, hogy a részleg vezetéséhez 
szükséges ismereteket is megszerezzék. 

Egy részlegvezetőnek a humánpolitika, a logisztika, a költségvetéskészítés és -tervezés, a 
munkavédelem, illetve a területre vonatkozó jogi szabályozás terén alapos szakismeretekkel 
kell rendelkeznie. Például egy fővilágosítónak képesnek kell lennie objektíven megítélnie egy 
világosító munkáját; megalkotni annak a munkaköri leírását. El kell tudnia dönteni, hogy a 
világosítóknak egy adott helyzetben milyen munkavédelmi vagy egyéb képesítési 
elvárásoknak kell megfelelniük, például olyanoknak, hogy a súlyos világítási berendezés 
mozgatása gépkezelői ismereteket igényel. Meg kell tudnia tervezni a helyszíni vagy 
stúdióvilágításhoz szükséges bérléseket, az eszközök odaszállítását és így tovább. 

Ezeket a részlegvezetői ismereteket felsőfokú intézményben szükséges elsajátítaniuk a kezdő 
részlegvezetőknek vagy a részlegvezetőnek készülő tapasztalt szakembereknek. Egy-egy 
tanfolyam elvégzése nem elég ahhoz, hogy a megfelelő tudásra szert tegyenek. Az optimális 
megoldás erre a problémára, ha az akkreditált első képzésen a legkiválóbb részlegvezetők 
vennének részt, akik az oktatókkal folyamatosan konzultálva alakítanák ki a végleges 
tanmenetet. 

Cégvezetők 

A cégvezetők és az őket támogató szakemberek, például az utánpótlás-vezetőnek tekintett 
személyi asszisztensek, társproducerek esetében szintén hiányzik a megfelelő szintű üzleti 
képzés Magyarországon. A cégvezetői mentori program célja az volna, hogy megfelelő 
humánpolitikai, gazdasági, pénzügyi szakemberek támogatásával a részt vevő cégek vezetői 
mentori segítséget kapjanak pénzügyi tervezési, tőketervezési, hosszútávú humán-erőforrás 
fejlesztési feladataikhoz; képessé váljanak a konjunkturális és cégspecifikus gazdasági hatások 
értékelésére és így tovább. 

A jelenlegi felmérés példájánál maradva, a cégvezetőknek kézzel fogható ismereteket kellene 
szerezniük a munkaerőhiány, a készséghiány, a képzési igények megfogalmazására, és a cégük 
hosszú távú működését lehetővé tevő humánstratégia és tágabb cégstratégia megalkotására. 

Azoktól a negyvenes-ötvenes éveikben járó producerektől, akik ezeket a vállalkozásokat 
létrehozták, nem várható, hogy 10-20 év múlva is jelenlegi feladataikat végezzék, ugyanilyen 
munkaterhelés mellett. Mivel ma már vannak nemzetközileg is sikeres magyar filmgyártó 
vállalkozások, támogatni kell őket bizonyos területeken, mint például a nemzetközi 
terjeszkedésben, a második vezetői generáció kiépítésében, az alapítók visszavonulásának az 
előkészítésében vagy a cég továbbörökítésében és így tovább. 

Önkéntes humánrendszer létrehozása 

A magyar mozgóképes szakmák munkaerőhiánya, képességhiánya javarészt arra vezethető 
vissza, hogy a 20-30 évvel ezelőtt jellemző nagyvállalati struktúrát a sok tucat vagy több száz 
mikrovállalkozás hálózatos együttműködési formája váltotta le. Ez a változás a humánpolitikai 



rendszerek, a belső minősítések és a képességvizsgálatok eltűnéséhez vezetett 
Magyarországon, mivel a gyenge szociális partnerek nem alakítottak ki iparági szintű 
rendszereket. 

Azért, hogy Magyarország fel tudjon zárkózni a versenyképes európai országokhoz és ne 
maradjon le például Csehország vagy Lengyelország mögött, célszerű a dán, svéd, holland vagy 
német rendszer egyes elemeit átvennünk. Ha azonban ez a folyamat lassan vagy egyáltalán 
nem indul el, egy alternatív, részleges megoldás lehet az Önkéntes Filmipari Humán Rendszer 
létrehozása (az elnevezés a tartalmat tükrözi, bármilyen más név is elképzelhető). 

A rendszer egyik eleme egy nyilvános szaknévsor, amiben a szakmai szervezetek szerepelnek, 
(például a Magyar Hangmérnökök Társasága vagy a Filmakadémia tagjai), mellettük pedig a 
szakmai társaságok által jóváhagyott elvárt kompetenciák, jellemző munkaköri 
megnevezések. (A rendszer épülhet a LinkedIn professzionális szociális média és a 
filmgyártásban használt IMDB profilok alapján is). A szakemberek a saját profiljukon a 
képzettségükön, illetve szakmai szervezeti tagságukon túl a nyilvános referenciáikat is 
szerepeltetnék. Ma ez decentralizáltan működik, hiszen a produkciók stáblistája nyilvános, és 
azokat sokan jól felfogott érdekből feltöltik az IMDB rendszerébe is. 

Másik eleme pedig egy reprezentatív munkaadói lista, vagyis azoknak a cégeknek a listája, 
amelyek ezeket a szakembereket foglalkoztatják, ideértve a film- és tévéproducereket, a 
reklámfilmgyártókat és a független filmeseket. A munkaadók feladatai közé tartozna, hogy 
nyilvánosan is igazolják a szaknévsorban szereplő stábtagok elvégzett munkáját. Fontosabb 
ennél a nem nyilvános rész: a munkaadók egy standardizált minősítési rendszert 
használnának, amelyben az összes felvitt referenciamunkát értékelik (a szempontok között 
szerepelne, hogy az illető mennyire szakszerűen dolgozott, mennyire jól illeszkedett be a 
stábba, és így tovább). A minősítés azzal zárul, hogy a munkaadó mennyire tartja alkalmasnak 
a munkavállalót az adott szerepkörre. Ha a válasza negatív, röviden más feladatkört, vagy 
továbbképzést kellene javasolnia az illetőnek. 

A rendszer negyedik eleme egy nyilvános állásportál. Munkavállalókat a standardizált 
feladatköri leírások alapján lehetne keresni. A feladatok nyilvánosan megismerhető napi- vagy 
óradíjjal kerülnek meghirdetésre, és ha a rendszeren belül jelentkezik egy szakember, de nem 
kapja meg a feladatot, a munkaadónak röviden (a minősítési rendszerhez hasonlóan) 
indokolnia kell döntését, például az illető nem megfelelő szinten kommunikál angolul. 

Ehhez a négyelemű struktúrához (munkavállalói adatlapok, munkaadói nyilvános és nem 
nyilvános oldalak, illetve az állasportál) illeszkedik az ötödik szegmens, ami a jelenleg elérhető 
szakmai továbbképzési programok jelentkezéseit és a résztvevők tanfolyamértékelőit kezeli. 

A hatékonyan működő nagyvállalatok számára nem ismeretlen a fent vázolt struktúra, 
másképp nehezen tudnák megoldani az optimális munkaerőgazdalkodást. Nem tudnának 
dönteni a megfelelő képességfejlesztési, képzési programok kialakításáról, illetve a segítők, 
például karriertanácsadók vagy munkapszichológusok bevonásáról. 

Számos következménye van annak, hogy a mozgóképes iparág munkavállalói szabadúszóként 
dolgoznak: a nem transzparens munkaerőpiac pazarló, mert nehezen harmonizálja a 
munkaerőhiányt a kínálattal; melegágya a korrupciónak, diszkriminációnak és nepotizmusnak. 
Ráadásul a mozgóképes szakmákban dolgozók számára nem állnak rendelkezésre érdemi 



munkajogi garanciák, az érvényesülés záloga pedig nem feltétlenül a jó munkavégzés és a 
szakmai fejlődés. 

A Filmalap az önkéntes rendszer használatát a következőképpen ösztönözhetné: 

• Csak olyan szakmai programokat támogat a rendszer elindulása után, amelyek csökkentik 
a valós munkaerőhiányt. 

• Azoknak a szakmabelieknek, akiket rendszeresen elutasítanak a munkaadók, képességeik 
felmérése után megfelelő kompetenciafejlesztő tréningeket ígér. 

• Kizárólag regisztrált szakemberek vehetik igénybe az állami szakképzési vagy egyetemi 
rendszeren kívüli filmszakmai képzéseket. 

• A Filmipari Képzési Program gyakornokfoglalkoztatását kiegészíti a rendszer kötelező 
használatával, és a gyakornokokat is formálisan értékelteti. A munkaadók számára ez azért 
volna előnyös, mert jelenleg az egyes szakterületeken többszáz kisvállalkozás működik, és 
a valós emberierőforrás-helyzet még a legnagyobb munkaadók számára sem teljesen 
átlátható. 

• Ténylegesen nyomon követhetővé válna az egyes szakterületekben a munkaerőhiány 
mértéke és oka. 

• A transzparensebb munkaerőpiac mérsékelné az információhiányból fakadó 
munkaerőhiányt. A jelenlegi decentralizált rendszernek következménye, hogy a munkaadó 
nem szerez tudomást arról, ha egy adott projektre vannak elérhető szakemberek. 

• A bérviszonyok transzparensebbé válásával a bérinfláció kezelhetőbbé, a munkaerőpiac 
pedig racionálisabbá válik. Ezzel szemben most az tapasztalható, hogy a leendő 
munkavállalók gyakran irreális elvárásokkal érkeznek meg a piacra, és ezek alapján 
megalapozatlan karrierdöntéseket hoznak. 

• A szakemberek minősítése formálisabb, objektívebb volna, ami csökkentheti a különböző 
diszkriminációs problémákat, egyes csoportok, személyek háttérbe szorítását. 

• Reális referenciák kérhetők a munkavállalókról. 

• A munkavállalók, különösen a szabadúszók, vagy a mikrovállalkozásokban dolgozók 
számára elérhetővé válnának olyan humán szolgáltatások, amelyek a nagyobb 
szervezetekben dolgozók kollégáik számára természetesek. 

• A dolgozók tényleges, kézzelfogható visszajelzéseket kapnának. Jobban tervezhető lenne 
a munka, így a továbbképzés is. 

• A jövedelmi viszonyok ismerete különösen a rokonszakmákban dolgozók vagy a 
pályakezdők számára reálisabb karrierdöntések meghozatalát tenné lehetővé. 

• Az esetleges nemi vagy más alapon történő diszkriminációval szemben legalább a más 
szakmák, ágazatok dolgozói számára már elérhető védelem rendelkezésre állna. 



• Racionális döntéseket lehetne hozni a hiányzó készségekkel kapcsolatos teendőkről (a 
továbbtanulásról, a nyelvtanulásról, a kommunikációs technikák fejlesztéséről vagy akár a 
pályamódosításról) 

A rendszer bizonyos elemei már léteznek, hiszen a Filmipari Képzési Programban részt vevők 
önkéntes alapon részt vesznek a tanfolyamok értékelésében; a gyakornokokról létezik 
nyilvántartás, és szabályozás a foglalkoztatásukról. Az idei felmérésünkben elég sokan explicit 
módon hozzájárultak ahhoz, hogy karrierkövető célból adataikat tároljuk. 

Egy ilyen önkéntes rendszer kialakítása elkezdődhet néhány szakmai szervezettel és azokkal a 
munkaadókkal, akik új támogatást kapnak a Filmalaptól vagy az NMHH Filmirodától. A 
rendszer kialakítása ösztönözheti azt a formális, szakszerű együttműködést a Magyar Nemzeti 
Filmalap Képzési és Innovációs Igazgatósága, a munkaadói szervezetek, a szakmai szövetségek 
és a szakszervezetek között, ami egyébként egy korszerű felnőttoktatási program 
lebonyolításához is szükséges. 

Amint a tanulmányunkból látható, jelenleg nagyon kevés kézzelfogható ismeretünk van arról, 
hogy milyen kompetenciahiányokkal küzd a magyar filmgyártás, és hogy a gyakran emlegetett 
munkaerőhiány mennyiben tekinthető valósnak. A 2016-ban és a 2018-ban alkalmazott, 
teljesen önkéntes és decentralizált adatgyűjtés sok tekintetben hiányos: a részlegesen 
kitöltött adatlapok száma nagyon magas, különösen a jövedelmi helyzetről nem nyilatkoztak 
a válaszadók, még anonim módon sem. A mintába a hátrányos helyzetűnek tekinthető 
dolgozók vélhetően nagyon kis számban kerültek be. A szakmákról azokon a területeken 
tudtunk jó képet kialakítani, ahol a szakmai szövetségek és a képzőhelyek jó partnernek 
bizonyultak. Bár a képzési rendszer hiányosságairól nagyon sok tényszerű tapasztalatot 
szereztünk, a munkaadói szövetségek és a legtöbb munkaadó érdektelensége miatt a 
munkaerőhiányra vonatkozó adatokat egyáltalán nem tudtuk felmérni. 

Finanszírozás 

A magyar mozgóképes szakmákban az élethosszig tartó képzés finanszírozása megoldatlan. 
Hollandiában például az élethosszig tartó tanuláshoz a munkavállalók a magyar diákhitel 
konstrukciójához hasonlítható, de még kedvezőbb feltételekkel vehetnek fel hitelt. Ez a 
lehetőség 55 éves korig adott, és az akkreditált felsőfokú szakképzésekre (a magyar OKJ 
képzésekhez hasonló szintre) is igaz. Azok, akik nem találnak munkát, a munkanélküli segély 
mellett továbbképzési lehetőséget is kapnak. 

Németországban a tartományok az Európai Szociális Alap segítségével finanszírozzák a 
felnőttoktatási programok egy részét. Egy bizonyos adózott jövedelmi szint alatt a tandíjat 
ezek a tartományi alapok fizetik. Dániában a szektor befizetéseiből a filmipari képzési 
hozzájáruláshoz hasonlóan egy finanszírozási alapot képeznek, amelyből minden dolgozónak 
biztosítanak legalább évente egy egyhetes oktatást – és megtérítik az ebben az időszakban 
kiesett jövedelmet. Van, ahol a programok automatikusan vonatkoznak a szabadúszókra is. 

Megítélésünk szerint a Filmalap által kialakított gyakorlat, amelyben a hallgatók a tandíj 20%-
át, a Filmalap pedig a 80%-át téríti meg, megfelelőnek tekinthető. Ez azonban a hosszabb 
programok esetén nem fedezi a szakemberek kieső jövedelmét. Azt javasoljuk, hogy az MNF 
Képzési és Innovációs Igazgatósága kérje ki a legnevesebb producerek véleményét arról, hogy 
a saját stábtagjaik számára milyen hitelkonstrukciót tudnának elképzelni a továbbképzéseken 
való részvétel érdekében. 

http://mnf.hu/hu/kepzes/filmipari-kepzesi-program


Összességében a magyar mozgóképes szakma lemaradása olyan nagy a legversenyképesebb 
országokkal szemben, hogy önmagában a filmipari képzési hozzájárulásból származó 
bevételek nem tudják finanszírozni a szükséges képzéseket, szükség van az erősebb állami 
támogatásra is, például arra, hogy a filmipari képzések is a Felnőttképzési törvény hatálya alá 
tartozzanak, és kapcsolódhassanak más állami programokhoz, ami könnyebbé tenné az 
Európai Szociális Alap forrásainak a bevonását is a 2020-ban kezdődő EU-s költségvetési 
periódusban. 

A tömeges partnerségi képzési pilot program keretében lehet összehangolni a filmipari képzési 
hozzájárulást és a szakképzési hozzájárulást; így lehet felépíteni a program szakmai és 
dokumentációs bázisát, ami nélkül az ESZA források vagy más EU-s források nem bevonhatók. 

Az első évben egy olyan programot javaslunk, amelyben az Képzési és Innovációs Igazgatóság 
belső és külsős munkatársak segítségével építi ki a tömeges oktatás háttérrendszereit, 
ideértve a felnőttképzési előírásoknak megfelelő elvárások rögzítését, a FEOR és TEÁOR 
rendszerekkel való kapcsolatot, a szakképzési hozzájárulás tömeges (több száz 
mikrovállalkozót érintő) elszámolásának kialakítását, a szükséges hatósági engedélyek és 
vizsgák letételének kialakítását. A célunk ezzel az, hogy a kisebb cégekben nagyon nehezen 
kezelhető, rutinszerű képzési feladatok (munkavédelem, gépkezelői vizsgák) is megoldottak 
legyenek. Ezekre a tanúsítványokra nagy szükségük van a filmes szakembereknek is, és az ilyen 
tömeges képzési programok egyben az Önkéntes Filmszakmai Humán Rendszer adatokkal 
történő (önkéntes) feltöltését is elősegítenék.  

Pályaválasztás és személyes karriertervezés 

A magyar mozgóképes szakmákba meglehetősen esetlegesen kerülnek munkatársak. Mivel a 
legtöbben nem nagy munkaszervezetben dolgoznak, és sokan nem is kifejezetten szakmai 
képzésből érkeznek, a pályaalkalmasság vizsgálata, a személyiséghez, képességhez illő 
karrierút megtervezése a legtöbbször hiányzik. Általánosan elmondható az is, hogy a filmes, 
tévés terület iránt érdeklődő fiataloknak nagyon torz és a gyors fejlődést nem segítő 
elképzeléseik vannak az iparágban való érvényesülés lehetőségeiről, útjairól. 

A pályakezdőknek szóló munkaadói fórumokat látogató fiatalok legalább fele rendezői vagy 
forgatókönyvírói ambíciókról számol be, pedig ezek a feladatkörök az szakemberi gárda 
legfeljebb 1%-át teszik ki, és ezek a pozíciók többnyire nem is elérhetőek még a pályakezdők 
számára.  

Magyarországon a pályaválasztásban a gyerekek, fiatal felnőttek elsősorban a szülői mintát 
követik, nagyon kis mértékben támaszkodnak az iskolarendszerre vagy a pályaorientációs, 
karriertanácsadó intézményekre. Emiatt a gyerekek és a fiatal felnőttek a korszerűbb képzési 
formákat gyakran nem ismerik. Azt is lehet tudni, hogy a fiatalok választásaira erősebb 
befolyást gyakorol az apák végzettsége, sőt a hozott mintáik a nemi szerepfelfogásukat is 
erősen meghatározzák. Az iskolások körében készült felmérések alapján valamivel több 
lánynak kellene a szakmába kerülnie, ha csak az döntene, milyenek a készségeik, az 
érdeklődésük és a motivációjuk. Ezzel szemben szinte minden pozícióban jelentős 
férfidominancia alakul ki. Vannak olyan feladatkörök, ahol csak elvétve lehet találni nőket, ami 
rövid távon aligha fog változni, mert az iskolákban nagyon kevés lány tanulja ezeket a 
szakmákat. 



A felmérésünkben ezért elhelyeztünk olyan kérdőíves kérdéseket, amelyek valamilyen 
háttérismeretet adhatnak a továbblépéshez. A kérdőív tartalmazza azokat a bevett standard 
Eurobarometer kérdéseket, amelyek a lakosság hangulatának, jövőbeni várakozásainak 
mérésére szolgálnak. Ezeken kívül a kérdőívben elhelyeztünk egy nagyon rövid, az öt nagy 
személyiségvonásra utaló önértékelési kérdést. 

Ezek a kérdőívek nem valódi pszichometriai vizsgálatok, sőt alkalmazásuknak egy anonim 
kérdőívben talán nem volna sok értelme, de nagymintás felvételként azok viszonyítási alapjául 
szolgálhatnak. A CEEMID kérdőívek évek óta tartalmazzák ezeket az adatfelvételi eljárásokat, 
amelyeknek a nagymintás, országos kontrollja is már kétszer lezajlott. Az eddigi tapasztalatok 
alapján a jövőbeni kilátásokra és az optimizmusra utaló kérdések, a nem, életkor és az 
egyszerűsített pszichometriai kérdések összességében erős magyarázó erővel bírnak a 
válaszadó mérhető eredményeire nézve. (A pszichometriai változók és a kilátások egyébként 
sem függetlenek a válaszadó nemétől.) 

Az eredmények mélyebb elemzése egy önálló tanulmány témája lehetne. Itt elég annyit 
megjegyezni, hogy az egyes személyiségjegyekkel való azonosulás, az optimizmus, az 
életkilátások nagy mértékben összefüggenek a foglalkoztatási helyzettel, a képzettséggel és 
hivatással, valamint a nemmel és az életkorral. 

Amikor a nagyvállalatok a jelentkezőket pszichometriai teszteknek vetik alá, arra alapozzák az 
értékelést, hogy bizonyos személyiségjegyek alkalmassá teszik-e a leendő munkavállalót a 
munkakörhöz tartozó feladatok elvégzésére. 

A kreatív iparágak – ideértve a filmgyártást és televíziózást – néhány munka- és feladatkör 
kivételével az átlagos magyar munkaadótól nagyon különböző munkafeltételeket kínálnak. A 
szektorban dolgozók számára a hosszútávú foglalkoztatás szinte ismeretlen, munkatársaik is 
gyakran cserélődnek, nem ritkán nemzetközi csapatban kell helytállniuk. Az anyagi 
megbecsültség a nemzetgazdaság egészéhez képest jelentős, de az egyéni kockázat és az 
öngondoskodás kényszere is nagyon magas. Különösen a kreatív feladatkörökben az egyéni 
elképzelések megvalósításához türelem, optimizmus és a gyakori elutasítás miatt magas 
kudarctűrő képesség szükséges. 

A mintánkban szereplő mozgóképes szakemberek az országos mintához képest – nem 
meglepő módon – minden foglalkoztatási csoportnál kreatívabbnak tartják magukat, és 
magasabb kockázatviselő képességről számolnak be. Általában a személyes életkilátásaik 
tekintetében az országos átlagnál optimistábbak, a nemzetgazdaság helyzetét viszont az 
országos átlagnál negatívabban ítélik meg. 

Korábban utaltunk rá, ezek az egyszerű pszichometriai változók szignifikáns összefüggést 
mutattak a szakemberek rövidtávú munkakínálatával, anyagi és szakmai elégedettségével. 
Statisztikailag igazoltnak látjuk, hogy a jelenleg kevés megbízással rendelkező, így 
munkaerőtartaléknak tekinthető emberek eltérő személyiségjegyekkel rendelkeznek. Ezt 
vélhetően a képzésüknél és az alkalmazásuknál is figyelembe kell venni. Természetesen a 
pszichometriai tesztek alkalmazása is csak valamilyen önkéntes és központi rendszerben 
járhat olyan előnyökkel, mint a vállalatoknál, hiszen ilyen tesztek alkalmazásának nincs 
értelme mikrovállalatok esetében. 



A gyakornoki rendszer kiegészítése itt tanuló külföldi diákokkal 

A külföldi diákok integrálhatóságáról Barkóczi Janka,a METU alkalmazottja nyilatkozott, aki 
biztosította, hogy több mint 60 pályakezdés előtt álló hallgató töltse ki a kérdőívünket – azt 
írta, hogy a „külföldi diákok számára a magyarországi képzés az utóbbi években nagyon 
vonzóvá vált. Relatív megfizethető áron uniós végzettséget ad egy biztonságosnak számító, a 
filmiparban is jegyzett országban. A diákok nagyon szívesen maradnak, de ha hazamennek, 
akkor is előszeretettel keresik a magyarországi együttműködési lehetőségeket, és kapcsolataik 
révén örömmel hozzák vissza a projekteket. A nemzetközi hallgatók tandíjának egy részét 
vissza lehet forgatni a magyar diákok képzésébe, így ez [a magyar egyetem számára is] 
előnyös. Az itt tanuló diákokat viszonylag kis energiabefektetéssel lehetne integrálni a magyar 
rendszerbe, amiből a piaci szereplők, a diákok és az iskolák is profitálhatnának.” 

Azonban – ahogyan megjegyzi – új képzések indításához nagyon komoly előkészületek 
kellenek: „egy nemzetközi képzés megszervezéséhez viszont nagyon komoly szakmai 
felkészültség szükséges, az ügynökhálózattól az adminisztráción át, a teljes hallgatói életút 
menedzseléséig. Ebbe csak akkor érdemes belevágni, ha ez a szaktudás rendelkezésre áll”. 
Vagyis a következő években a meglévő angol nyelvű programok hallgatóira érdemes 
koncentrálni. 

Petrányi Viktória (Proton Cinema) tapasztalati szerint azonban a külföldi gyakornokok 
alkalmazása jelenleg elsősorban azért nem sikeres, mert nincsenek meg a megfelelő 
kapcsolataik és nyelvtudásuk, hogy a saját generációs csoportjukba beilleszkedjenek. A 
külföldi pályakezdők mentori programja abban segítene, hogy a külföldi gyakornokok ne 
kallódjanak el, és kialakuljanak azok a szakmai és társadalmi szerveződések, hálózatok, 
amelyekben megtalálják egymást és magyar kortársaikat. 

Partnerségi megállapodás 

Uniós mintára olyan partnerségi megállapodás kialakítását javasoljuk, amely biztosítja a 
jövőbeli kutatások zökkenőmentes lebonyolítását, a munkaadók szervezett részvételét, és a 
munkavállalók, szakemberek részvételi motivációjának növelését. Mindez a program 
finanszírozási bázisának növelését is elősegítheti. 

A partnerségi megállapodások érintett partnerei lehetnek 

• mozgóképes vállalkozások; 
• olyan, filmgyártásban érintett vállalkozások, amelyek az elmúlt három évben legalább egy 

egészestés filmet vagy tévésorozatot forgattak Magyarország területén; 
• olyan filmutómunkában érintett vállalkozások, amelyek az elmúlt három évben legalább 

egy egészestés film vagy tévésorozat képi vagy hangi utómunkáját készítették el 
Magyarország területén; 

• olyan filmgyártásban, animációban vagy utómunkában érintett vállalkozások, amelyek 
legalább 50 filmszakmai szakembernek adnak munkát, vagy rendszeresen fogadnak 
gyakornokokat a Filmipari Képzési Program keretében; 

• gazdasági és szociális partnerek; 
• olyan ágazati szakszervezetek, amelyek mozgóképes szakmai vagy mozgóképes művészi 

területen működnek; 



• olyan munkaadói és gyártói szervezetek, amelyek a mozgóképes vállalkozások speciális 
érdekeit kellő reprezentativitással képviselik; 

• olyan kollektív jogkezelő szervezetek, amelyek a mozgóképes területen dolgozó alkotók 
és előadóművészek jogdíjait kezelik; 

• civil partnerek; 
• olyan társadalmi szervezetek, amelyek egyes filmes szakmák képviseletét látják el a 

mozgóképes területen. 

Javasoljuk, hogy a Képzési és Innovációs Igazgatóság az alábbi kiemelt szervezetekkel kezdje 
meg egy minta partnerségi együttműködés kialakítását, majd folyamatosan hívja meg a 2018. 
évi felmérés további érdeklődő partnereit, majd a 2019. évi felmérésre nyitott partnereket is: 

1. A gyártócégek részéről 2018. évi felmérésben legnagyobb segítséget két potenciális 
partnertől, a Mid Atlantic Films-től és a Proton Cinemától kaptuk. Azt javasoljuk, hogy a 
partnerségi együttműködés kialakítását először ezekkel a szervezetekkel kezdje meg a 
Képzési és Innovációs Igazgatóság. 

2. A szakmai szervezetek részéről a 2018. évi felmérésben legnagyobb segítséget két 
potenciális partnertől, a Magyarországi Hangmérnökök Szövetségétől és a Magyar 
Független Film és Video Szövetség kaptuk. Azt javasoljuk, hogy a partnerségi 
együttműködés kialakítását először ezekkel a szervezetekkel kezdje meg a Képzési és 
Innovációs Igazgatóság. 

A partnerségi megállapodás elkészítése 

Javasoljuk, hogy az MNF Képzési és Innovációs Igazgatósága az Európai Bizottság 
fejlesztésekre alkalmazott partnerségi megállapodási irányelveit a Filmipari Képzési 
Programra egyszerűsítve alkalmazza (Európai Bizottság 2014). Ennek során kiemelten vegye 
figyelembe az előrehaladás monitorozására, az adatvédelemre és a programok tervezésére 
vonatkozó javaslatokat. 

A partnerségi megállapodásban résztvevők lehetőséget kapnak rá, és egyben vállalják, hogy 
aktívan részt vesznek a képzési programok megtervezésében, biztosítják, hogy kellő számú 
szakember vegyen részt a programokon és figyelmet fordítanak az értékelésre is. A 
partnerségi megállapodás résztvevői önkéntes alapon osztanák meg azokat adatokat és 
tapasztalatokat, amelyek a képzési szükségletek felméréséhez, a programok lebonyolításához 
és értékeléséhez, illetve a munkaerő- és készséghiány felméréséhez és mérsékléséhez 
szükségesek. 

Az anonim kutatásokat, illetve konzultációkat a jövőben a reprezentativitásra törekvés nélkül, 
de teljes nyitottsággal javasoljuk folytatni, mert egy-egy újabb szakma vállalatainak, 
intézményeinek, szakembereinek a felmérése az első lépés a partnerségi együttműködés felé. 
A 2018. évi felmérésben több mint 30 szervezet vett részt, és ezek közül 8-10 szervezettel 
olyan kapcsolat alakult ki, ami lehetőséget ad szorosabb partnerségi együttműködésre. 
Amennyiben a költségkeretek engedik, ezeket a felméréseket barátságosabbá kell tenni: a 
személyes, esetleges telefonos adatfelvételt javasoljuk, hiszen így nemcsak a hibák arányát 
csökkentjük, de a válaszadónak is kényelmesebb helyzetet teremtünk. 

https://docs.google.com/document/d/1piVF0a7gwcS_U96cTeYkez5qwKZhTDl7U9QkrygWx4g/edit#bookmark=id.3fg1ce0


Függelék 

Kreatív előkészítés és filmművészet 

A kreatív előkészítés csoportjában szerepeltetjük azokat az alkotókat, akik kisebb 
produkciókban dolgoznak. A független- és művészfilmek esetében gyakori az úgynevezett 
szerzői film, amikor a forgatókönyvíró, rendező, producer feladatok (esetleg mással is) 
keverednek. Ezeket összefoglalóan filmművésznek nevezzük – nem azért, mert más művészi 
feladatokat nem tekintünk filmművészetnek, a táblázatban és a kérdőívben kívánjuk ezzel 
elkerülni a túl hosszú feliratokat. 

Ezek a feladatkörök az előkészítés, a gyártás, az utómunka és gyakran a terjesztés vagy tévés 
műsorszerkesztés során is folyamatosak. A többi feladatkör elvégzése, amiket a következő 
oldalakon mutatunk be, specializáltabb, és a mozgóképes alkotás születésének csak egy 
rövidebb szakaszában vesz részt. 

A filmművészek megszólításában külön köszönet illeti a Magyar Független Film és Video 
Szövetséget, amely a szakma egyik utánpótlásának tekinthető független filmesekhez juttatta 
el a kérdésinket. Bár a független filmesek közül sokan nem mozgóképes produkciókból élnek, 
széleskörű szakmai, gyártási tapasztalataik vannak, hiszen kis stábokkal kell dolgozniuk, és 
tagjaik közül sokan szívesen vállalnának nagyobb feladatot az egyébként munkaerőhiánnyal 
küzdő hivatásos filmgyártásban. 

Előadóművészi feladatok 

Az előadóművészi feladatokat elsősorban színészek, illetve segédszínészek, statiszták látják el 
a forgatásokon. Hasonló feladatköröket látnak el a tévében a műsorvezetők, riporterek. 
Néhány speciális előadóművészi feladatkört a film- és műsorgyártás technikai szakemberek 
között szerepeltettünk (kaszkadőrök, állatidomárok), elsősorban azért, mert ők általában a 
gyártási munkaszervezettel dolgoznak együtt. 

Az előadóművészek eléréséhez a legnagyobb segítséget az Előadóművészi Jogvédő Iroda adta, 
akik a tagjaik számára elküldték a kérdőívünket. Ezen kívül Színház és Film Intézet, továbbá a 
Stunt Kaszkadőr Egyesület voltak segítségünkre az érintettek megszólításában. 

Filmgyártás 

A mozgóképes gyártási szakaszban természetesen nagy szerep hárul az előkészítés és 
filmművészet szakembereinek egy részére (például a rendezőre, a producerre) és az 
előadóművészekre is. Őket azonban külön is szerepeltetjük. 

A Filmgyártás terén a legfontosabb partnereink a Mid Atlantic Films, a Proton Cinema és a 
Filmpartners voltak, akik a saját stábjaikhoz juttatták el a kérdőívet. Ezen kívül a Magyar 
Operatőrök Szövetsége és az A38 Akadémia is a segítségünkre volt a kérdőívek célzott 
továbbításában.  

Utómunka 

Az utómunka alatt a vágást, tehát a hangutómunkát és a különböző képi utómunka 
folyamatokat értjük. Ez a terület egyformán kiszolgálja a játékfilmgyártást, az animációt és a 



televíziózás. Az utómunka területén a munkaadók közül partnerünk volt a Digic Pictures, a 
MAFILM, a Magyarországi Film- és Videóvágók Egyesülete, valamint a Magyar Hangmérnökök 
Társasága. 
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