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Az értekezés célja, hogy átfogó képet adjon az európai és a nemzeti filmpolitika, valamint a 

filmalapok működésének különböző aspektusairól. Az európai integráció folyamata összeforrt a 

modernizáció évszázados magyar céljaival. Az 1989-es átalakulás gazdasági és politikai 

szükségszerűsége távoli és sejtelmes körvonalú célokat, ideálokat és illúziókat állított az 

átalakuló intézményrendszer elé. Az 1989-es rendszerváltás alapvető politikai tartalma – a 

demokrácia és a jogállamiság – megvalósult, a gazdasági és a társadalmi (és benne film- és 

médiapolitikai) céljai, a nyugati országokhoz való felzárkózás (konvergencia) máig is csak 

részben.  

 

2004-ben, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor átélhettük, hogy többszörös, magyar és 

európai identitásunkat elismeri a magyar és az európai jog. Életbe lépett az első magyar 

filmtörvény és megszilárdulni látszott az európai együttműködésekben való részvételünk. 2011-

ben végbement egy újabb „filmrendszerváltás”, de a közös európai értékektől olykor mégis 

mintha messzebb lennénk. Hogyan lehetséges, hogy egy részterület hatékonyabban működhetett 

korábban, akár gyengébb anyagi vagy nehezebb politikai körülmények között? A konstruktivitás 

szándékával megfogalmazott szakmai kritikám mellett az értekezésben nem feledkezem meg az 

értékek felé való közeledési folyamatok kiemeléséről sem. 

 

Gondolatmenetem értékalapúságát az EU alapszerződéseiből és az európai szintű szakmai 

ajánlásokból vett idézetekkel, példákkal is alátámasztom. Az európai értékek kapcsán 

hivatkozom az európai kultúrtörténet, gondolkodás és teológia klasszikusaira, alapműveire. A 

szakpolitika kialakításának témáját a filmstatisztikai fogalmak és a filmgazdasági 

alapfolyamatokat elemzésével kezdem. Ezután az európai ajánlás szellemében elemzem, melyek 

azok az adatok, jelzőszámok, amelyek valós indikátorai egy-egy filmtámogatási politika 

hatékonyságának. Az első fejezetben a televíziók és más média-szolgáltatók az európai 

filmtámogatásban betöltött szerepét is ismertetem, elemzem. 

 

Az egykor európaiak által alapított, mára globális óriásvállalatokká nőtt amerikai társaságokat 

Európa kvótákkal, támogatásokkal és egyéb szabályozásokkal ellensúlyozza abban, hogy 

erőfölényükkel visszaélve Európában is egy homogén, monopolisztikusnak illetőleg 

oligopolisztikusnak nevezhető film- és médiapiacot hozzanak létre. Az európai nemzeti 
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filmpolitika kérdései után az Európai Unió audiovizuális politikájának főbb elveit, jogszabályait 

és programjait ismertetem. Elemzem a közös európai filmalap, az Eurimages működését és 

tagállam–Eurimages viszonyának különböző aspektusait. Kitérek a külföldi bérmunka 

ellentmondásoktól nem mentes állami támogatásának elemzésére európai és nemzeti 

szempontból.  

 

Az értékezés gerincét adó, a filmalapok működését, anatómiáját ismertető és elemző fejezetben 

átfogó képet igyekszem nyújtani az európai alapokról, nem megkerülve az érzékeny (pl. etikai) 

kérdéseket. Az erkölcsi aspektusnak, az üzleti és közbizalomnak erős összefüggései vannak 

olyan célokkal és tendenciákkal, mint a hatékonyság növelése, a teljesítmény javulása vagy 

romlása. Nemzetközi példák összehasonlításán keresztül szeretnék képet adni arról, hogy hogyan 

működhet, milyen regionális, nemzeti és nemzetközi tevékenységet folytathat egy olyan 

intézmény, amely képes lehet biztosítani a filmkultúra hatékony és demokratikus működését. Az 

utolsó alfejezetben egy magyar-osztrák-francia koprodukcióban készült magyar játékfilmet 

elemzek, amellyel a hasonló együttműködések, emberi és szakmai kapcsolatok kialakításának 

fontosságára kívánok rámutatni. 

 

Az értekezés szerkezete négy fő fejezetre és harminckét alfejezetre tagolódik. 

 

A négy fő fejezet: 

 

I. Nemzeti filmpolitikai stratégia-alkotás 

II. Az Európai Unió audiovizuális politikája 

III. A filmalapok működése 

IV. Nemzetközi és regionális együttműködések 

 

Az értekezés főbb tézisei: 

 

I. fejezet  

Nemzeti filmpolitikai stratégia-alkotás 
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Téziseim szerint az elérendő filmgazdasági és filmkulturális eredményekhez világos és a nemzeti 

érdeket az európai ajánlásokon keresztül messzemenően figyelembe vevő stratégia-alkotásra van 

szükség. A nemzeti gazdasági-kulturális érdekek és az ezeket elősegítő európai ajánláshoz való 

alkalmazkodás miatt a nemzeti filmpolitikának világos indikátorokhoz kötött célokat kell 

kitűznie, reális időkerettel. Az értekezésben tisztázom, melyek ezek az indikátorok. Elemzem, 

hogy ezek szerint az indikátorok szerint milyen eredményeket ért el és milyen kudarcokat vallott 

a magyar filmtámogatás. Összefoglalom a nemzeti filmpolitikával kapcsolatos európai ajánlást 

és vázolom annak történetét, fogalmait, alapelveit (Koppenhágai Think Tank, Krakkói 

Filmpolitikai Konferencia). Elemzem, mely pontban felel meg a magyar filmtámogatás ennek, és 

mely pontban mond ellent neki. Mivel a média-szolgáltatók a film-támogatások elsőszámú 

haszonélvezői között vannak és gyakran a mozi versenytársai, ki kell venniük részüket a 

filmkultúra támogatásából. Ismertetem és elemzem az európai köz- és magántelevíziók 

kötelezettségeit a filmművészet támogatására, kitérve a magyar média ilyen szerepvállalásaira is. 

 

II. fejezet 

Az Európai Unió audiovizuális politikája 

 

Az EU alapvető célja az európai film – az USA-val szembeni – versenyképességének növelése és 

ezzel párhuzamosan a kulturális sokszínűség megtartása, annak védelme. Ismertetem és 

összevetem az EU és az USA filmszektorban fennálló érdekeit, és bemutatom az EU 

audiovizuális politikájának alapvető céljait. Ismertetem az EU filmtámogatás-politika számára 

legfontosabb joganyagainak vonatkozó pontjait (Határok Nélküli Televíziózás Irányelv, 

Audiovizuális Szolgáltatási Irányelv, Maastrichti Szerződés). Bemutatom az EU filmtámogatási 

programjait, elemzem a közös európai filmalap (Eurimages) működését. Megvizsgálom a 

szervizprodukciók és adókedvezményeik kérdését amerikai és európai szempontból, és kitérek a 

magyar filmkulturális érdekek megvalósulásának elemzésére. 

 

A hosszú távú gazdasági fejlődést nem elsősorban az állami támogatások, hanem a gazdasági 

hatékonyság növelése indukálja. Ehhez szükség van az alkotóképesség kibontakoztatásának 

szilárd és megbízható jogállami kereteire. Szükség van hatékony állami beavatkozásokra, 

hatékony és méltányos állami támogatásokra. A célok érdekében Magyarországnak a 
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filmszektorban (is) a magas szellemi, kreatív hozzáadott értéket képviselő magyar művészek, 

magyar filmvállalkozók munkáját lenne érdeke (és kötelessége) elsősorban és a jelenleginél 

nagyobb arányban támogatni szemben az amerikai produkciókkal. Ezzel szolgálná az európai 

film céljait is: a versenyképességet, a hazai kultúra védelmét és a sokszínűséget. 

 

III. fejezet 

A filmalapok működése 

 

Részletesen elemzem az európai filmtámogató alapokat: tevékenységi köreiket, típusaikat és 

kategóriák szerinti besorolhatóságukat. Részletesen kitérek – az európai kultúrtörténet 

hagyományain és a kereszténység értékein alapuló – Európa alapvető joganyagaiban 

(Alapszerződések, Alapjogi Charta) is lefektetett demokratikus jogelvekre, és elemzem, hogy 

ezek milyen formában valósulhatnak meg a filmalapok működésének gyakorlati életében (a 

kinevezések rendszerének kérdése, a szakmai és civil társadalmi kontroll, a laikus részvétel és a 

döntéshozatali rendszerek kérdésköre). Elsősorban az Eurimages példáján keresztül ismertetem a 

filmalapok pályázatainak érvényességi és pályázati kiválasztási kritériumait, továbbá elemzem a 

filmszinopszis különböző iskoláinak különbségeit. A filmalapok finanszírozási kérdésköre 

kapcsán kitérek a támogatási szerződések fő típusaira (szubvenció, feltételesen visszafizetendő 

hitel, támogatott hitel stb.), és röviden összefoglalom a nemzetközi forgalmazás vonatkozó 

kérdéseit. Részletesen bemutatom és összehasonlítom az európai filmalapok forrásait és 

különböző ellenőrzési elveiket. Ismertetem a bankok európai filmfinanszírozásban betöltött 

szerepét. A filmalapokkal kapcsolatban felmerülő etikai kérdések közül elemzem az 

összeférhetetlenség kérdését. Röviden szólok a fenntarthatóság elvének és a filmalapok 

működésének kapcsolatáról, a zöld gyártás finanszírozásának elvéről és gyakorlatáról.  

 

Tézisem szerint egy filmalap minél jobban megfelel az idézett európai kulturális-jogi elveknek és 

a közösen elfogadott szakmai ajánlásoknak, annál hasznosabb szerepet tölt be egy nemzet 

filmkultúrájának pénzügyileg hatékony gazdagításában, filmgazdaságának erősítésében. 

 

IV. fejezet 

Nemzetközi és regionális együttműködések 
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Az európai filmszektor és a filmalapok nemzetközi és regionális együttműködései kapcsán 

magyar szempontból is bemutatom az együttműködések kategóriáit, prioritásait. Elemezem a 

helyi költés kötelezettségeinek (territorializáció) különböző formáit Európában. Példaként 

ismertetem a német-francia bilaterális együttműködést és a lehetséges közép-európai 

multilaterális együttműködéseket. Részletesen elemzem egy magyar-európai film-koprodukció, a 

Taxidermia finanszírozását. 

 

Tézisem szerint egy filmalap regionális és nemzetközi kapcsolatai kiemelt figyelmet és 

szakértelmet érdemelnek. Ahogy a támogatáspolitika, úgy a kapcsolatrendszer is célhoz kötött, 

átláthatóan működő és eredményei alapján ellenőrizhető kell, hogy legyen. Magyarország 

esetében hatékony filmgazdasági és filmkulturális működést, stabil eredményeket a szomszédos 

országokkal, a magyar régiókkal, inter-regionális határmenti együttműködésekkel és a nemzeti 

érdekekért való hatékony európai kiállással lehet elérni. A célok elérése érdekében – akár a 

francia-német példa egyes bevált elemei alapján – szükséges lehet közép-európai regionális 

képzési, forgalmazási és közös gyártási együttműködéseket létrehozni. Tézisem szerint a nemzeti 

filmgyártás mellett Magyarország számára az európai koprodukciók is igen nagy jelentőséggel 

bírnak, ezért egy ilyen produkció finanszírozását és történetét részletesen is elemzem. 

 

Az értekezés mellékleteiben Jobst Plog német jogászprofesszor – aki több, színvonalas európai 

köztelevíziónak volt vezetője – az európai televíziós együttműködésről szóló személyes 

gondolatait David Puttnam beszéde követi. A producerből politikussá lett Puttnam az amerikai és 

az európai film harcáról szóló filmtörténeti tárgyú könyve és koppenhágai beszéde volt az 

értekezésem egyik inspirációja. Az értekezést ezért a film világtörténetének száz évét átfogó, a 

film és a néző kapcsolatának pszichológiai aspektusait is elemző beszéd első magyar fordításával 

zárom. 
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„Esettanulmány: a Taxidermia című magyar-osztrák-francia koprodukció gyártása”, in: The Fine Art 
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