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BEVEZETÉS 

Aligha vitatható, hogy a film kommunikatív erejével, komplexitásával és progresszivitásával 

a kultúránk egyik meghatározó részét képezi, amely  történelmi távlatokban rövid, kevéssel 

több, mint egy évszázados  létezése óta új távlatokat nyitott a történelmi emlékeink 

dokumentálásában, környező világunk megismerésében és új típusú művészeti 

kifejezésmódok kialakításában. A világ kulturális öröksége gazdagabb lett egy minden 

eddiginél összetettebb művészeti ággal, amely egyszerre ábrázolja a teret és az időt, ötvözi az 

irodalmat, a zenét és a képzőművészetet, épít az új technikákra és technológiákra, információt 

tartalmaz, és művészi teljesítményt hordoz. A filmművészet mindemellett igencsak költséges 

művészeti ág, amely köré egy dinamikusan fejlődő speciális ipar is kinőtte magát, s amelynek 

működtetése megfelelő jogszabályi és intézményi hátteret, továbbá jelentős beruházást és 

folyamatos finanszírozást igényel.  

Hipotézis 

A dolgozat alapgondolata az az állítás, hogy a magyar filmművészet és filmipar az állam 

szerepvállalása nélkül hosszabb távon nem képes létezni, ezért a mindenkori állam feladata, 

hogy kulturális politikája kialakítása során kellő hangsúlyt fektessen e különösen fontos 

művészeti ág működésére és fejlődésére. 

Ehhez nézetem szerint a következőkre van szükség: 

I. Meg kell teremteni az állami szerepvállalás feltételrendszerét és szervezeti kereteit 

a megfelelő jogi környezet illetve az arra épülő intézményrendszer kialakításával, 

továbbá biztosítani kell azokat a költségvetési támogatási formákat, amelyekkel az 

így kialakított rendszer működtethető.  

Az állami szerepvállalás kapcsán az alábbi szempontokat kell hangsúlyosan 

figyelembe venni. 

        I. 1.    A jogi környezet kialakítása során 

- Törvényi szinten kell deklarálni az állami szerepvállalás szükségességét, meg kell 

határozni annak módját és eszközeit, intézményeit. A szabályozásnak – 

összhangban az Alaptörvényben foglaltakkal – garantálnia kell a művészeti 

alkotómunka szabadságát, továbbá biztosítania kell az esélyegyenlőség és az 

arányosság érvényesülését mind az alkotók, mind a filmszakmai területek, mind a 
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filmes műfajok tekintetében. Törvényi szinten kell biztosítani a nemzeti 

mozgóképörökség védelmét. 

- A pontosan meg kell határozni a filmszakmai állami intézményrendszer feladat- és 

hatáskörét, eljárási szabályait; 

- A szabályozásnak meg kell felelnie Európai Unió e területet érintő közösségi 

normáinak, és ajánlásainak; 

        I.2.    Az intézményrendszer kialakítása során 

             -   Meg kell határozni a filmművészet és a filmipar kapcsán ágazati felelősséget viselő                    

                 államigazgatási szervek körét, rögzíteni kell az ezzel kapcsolatos feladat- és                 

                 hatásköröket; 

- A meglévő intézményrendszerre alapozva, vagy annak átalakításával, illetve 

szükség szerint új intézmények létrehozásával ki kell alakítani a többcsatornás, 

valamennyi filmszakmai tevékenység támogatását magába foglaló, szakmailag 

kompetens, hatékony és átlátható szabályok szerint működő, költségtakarékos és 

nyilvánosan ellenőrizhető támogatói intézményrendszert; 

- Gondoskodni kell a mozgóképörökség megőrzését biztosító közgyűjtemény 

működtetéséről. 

 

I.3.  A támogatási rendszer kialakítása során 

 

- Biztosítani kell filmszakma egészének működését támogató, előzetes tervezésen és 

pénzügyi számításokon alapuló, hosszú távon is folyamatosan rendelkezésre álló, 

jogszabályban garantált forrásokat; 

- A támogatási rendszert meg kell feleltetni az Európai Unió versenyjogi 

szabályainak. 

 

II. Meglátásom szerint az állami szerepvállalásnak a következő – a filmszakma 

egészét felölelő − tartalmi kérdéskörökre kell kiterjednie: 

 

- Filmgyártás támogatása (ideértve a forgatókönyv-fejlesztést és a gyártás különféle 

fázisait − mindezek együtt a továbbiakban: gyártás támogatása); 

- A filmek nézőkhöz történő eljuttatása és a befogadásuk elősegítése (filmszínházi 

bemutatók, egyéb közművelődési, oktatási célú nyilvános vetítések, szakmai 
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rendezvények, hazai és nemzetközi filmfesztiválok, televíziós műsorszolgáltatás 

útján történő bemutatás, video-kiadványok megjelentetése, online hozzáférés 

biztosítása – mindezek együtt a továbbiakban: forgalmazás támogatása);               

- A filmek megőrzésének biztosítása (beleértve a nemzeti filmörökség értékeinek 

összegyűjtését, megőrzését, archiválását, felújítását és digitalizálását – a 

továbbiakban: megőrzés biztosítása); 

- A filmmel kapcsolatos tudományos, oktatási, közművelődési célú szakmai 

tevékenységek támogatása (a továbbiakban: egyéb filmszakmai célú 

tevékenységek támogatása); 

- Az állami filmes portfólióba tartozó vagyonelemek működtetése, illetve 

hasznosítása. 

 

III. Hipotézisem harmadik fő eleme az állami szerepvállalás mértéke, határa. E 

tekintetben distinkcióval kell élni a művészeti alkotások támogatásának kérdésköre 

és azon közfeladatok ellátásának problematikája között melyek e művészeti ág 

köré összpontosulnak. Sajátos kulturális értékeink, nyelvi adottságaink okán az 

elkészült alkotások, mint „kulturális termékek” kevéssé számíthatnak üzleti 

rentabilitásra, ezért – megfelelő mecenatúra hiányában – elengedhetetlenül 

szükséges az állami támogatás igénybevételének lehetősége. Ennek formája − 

optimális esetben − az állam segítő figyelme, amely pályázható közvetlen 

támogatás, illetve meghatározott feltételek szerint igénybe vehető a közvetett 

támogatás (adókedvezmény) formájában realizálódik. Ez esetben tehát az állam a 

háttérben marad, szerepe csupán a támogatások meghatározott feltételek szerinti 

elérhetőségének biztosítására, illetve a támogatások felhasználásának ellenőrzésére 

korlátozódik. 

Más a helyzet a filmszakmával kapcsolatos közfeladatok (pl. a mozgóképörökség 

védelme, a széleskörű hozzáférés biztosítása érdekében a filmforgalmazás 

támogatása, gazdálkodás az állami filmes vagyonnal, közművelődési, oktatási, 

illetve egyes igazgatási feladatok) esetén, ahol az állam – saját intézményei révén 

−, vagy a közfeladat ellátását végző külső szervezettel kötött közszolgáltatási 

szerződés útján direkt módon is szerepet vállalhat – sőt vállalnia kell – egyes 

filmszakmai feladatok ellátásában. 

Az állami szerepvállalás kapcsán fontos kérdés az állam és a filmszakma 

viszonyának alakulása, amelyet megítélésem szerint a kölcsönös tiszteletnek és az 
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együttműködésnek kell jellemeznie. Ennek oka a közös cél: azaz a magyar kultúra 

gazdagítása, amelyhez a filmesek tehetségükkel, művészi képességeikkel, 

technikai tudásukkal járulnak hozzá, az állam pedig sajátos eszközeivel – és nem 

utolsó sorban az adófizetők pénzével – segíti a filmalkotások létrejöttét, nézőkhöz 

történő eljuttatását, a jövő nemzedékei számára történő megőrzését. 

Meggyőződésem szerint az állam akkor jár el helyesen, ha az állami szerepvállalás 

minden mozzanatába, így a filmszakmával kapcsolatos jogalkotásba, az 

intézmények kialakításába és működtetésébe és ellenőrzésébe, illetve más fontos 

döntések meghozatalába bevonja a filmszakma képviselőit. Meggyőződésem 

szerint az államnak tiszteletben kell tartania a filmszakma hagyományait, a 

hosszabb-rövidebb múltra visszatekintő szakmai szervezeteit, s jóllehet akár 

kezdeményezőként is felléphet egy-egy új szervezet, hagyományteremtő esemény 

létrehozása kapcsán, de csak akkor jár el helyesen, ha ennek célja a filmszakmai 

paletta színesítése, nem pedig a korábbi struktúra felülírása.  

Tekintettel az állami szerepvállalás összetett kérdéskörére, álláspontom szerint 

elvárható, hogy mindez  az adott állam kulturális szakpolitikájának részeként  

egy komplex filmszakmai stratégia keretében kerüljön megfogalmazásra. 

 

A disszertáció célja  

Dolgozatom célja annak vizsgálata, hogy a hipotézisemben megfogalmazott – lényegében 

idealizált – állami szerepvállalás mennyiben érvényesült egy kultúrtörténetileg is érdekes, de 

a filmesek számára különösen izgalmas és tanulságokkal teli időszakban. A 2004-2014 között 

eltelt idő alatt, jelesül 2010-ben nemcsak egy markáns politikai fordulatra került sor, de az 

állami kultúrafelfogásban is jelentős változás állt be, amely a filmes területen volt a leginkább 

tetten érhető. Talán nem túlzás, ha ez utóbbit egyfajta paradigmaváltásként értékelem, hiszen 

a filmművészet területén a szakmai önigazgatást egy  kormánybiztosi funkcióban 

megtestesülő  központi irányítási forma váltotta fel. Természetesen önmagában e tény nem 

vezethet semmiféle értékítélet kimondásához, ezért disszertációmban e két szisztéma 

vizsgálatára, összehasonlítására vállalkozom. 

Dolgozatomban – főleg terjedelmi okokból – nem térek ki valamennyi, az állami 

szerepvállalást érintő fejleményre, szándékaim szerint azokra a főbb történésekre 

koncentrálok, amelyek – akár általánosítható – tanulsággal is szolgálnak. 
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Kutatási módszerek 

Kutatásomat a korszak jogszabályaira és publikus dokumentumaira alapoztam, de nagyban 

építettem személyes tapasztalataimra is, amelyeket 2004-2011. között az érintett szaktárca 

köztisztviselőjeként, illetve ugyanezen időszakban a legnagyobb támogató szervezet 

kurátoraként, majd 2012-től a tárca filmszakmai közgyűjteményének szakmai tanácsadójaként 

szereztem. Noha a vizsgált időszak erőteljes politikai felhangokkal terhes, igyekeztem a 

filmszakmai kérdésekre koncentrálni, de néhol nem kerülhettem el a szakterületen túlmutató 

politikai döntések kommentálását. 

A dolgozat szerkezete 

Az I. fejezetben a filmszakma egészével kapcsolatos jogszabályi környezetet (ideértve az EU 

szabályozás főbb dokumentumait is) és az intézményrendszer változásait tekintem át, 

lehetőség szerint bemutatom az események hátterében álló szakmai egyeztetéseket, alkukat, 

(szak)politikai döntéseket.  

A II. fejezetben a filmművészetbe fektetett közvetlen és közvetett támogatások alakulását és 

hasznosulását vizsgálom, elemezve a vizsgált időszak támogatási, gyártási és forgalmazási 

adatait. 

A III. fejezet tartalmazza disszertációm kiemelt témáját, a magyarországi mozgóképörökség 

helyzetének tárgyalását. A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet szervezeti 

változásainak, szakmai tevékenysége alakulásának – sajnálatos módon – a jelen kézirat 

lezárásának idején különös aktualitása van. 

A IV. fejezetben az állami filmvagyon helyzetét tekintem át, amely nemcsak a vizsgált 

időszakban, hanem napjainkban is sok tanulsággal szolgál. 

A disszertáció V. fejezetében összegzem mindazt, amely a kutatásaim során összegyűjtött 

tapasztalatból leszűrhető, értékelem az állami szerepvállalás jelenlegi helyzetét, és 

megfontolásra javasolok néhány gondolatot annak javítása érdekében. 

Az egyes fejezetek tárgyalása elsődlegesen a disszertáció címében is jelzett időszakra terjed 

ki, de az előzmények feltárása, illetve egy-egy vizsgált jelenség utóélete miatt ezen időszakon 

néha egy-két év erejéig túlterjeszkedek. Disszertációm fontos részét képezik a függelékek, 

mivel kutatásaim számszerűsíthető adatait tartalmazzák meghatározott szempontok szerinti 

rendszerezésben.  
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I. A MAGYAR FILMMŰVÉSZET ÉS FILMIPAR JOGI, INTÉZMÉNYI ÉS     

FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA  

 

Az állami szerepvállalás mibenléte elsődlegesen a vizsgált korszakban fennálló jogszabályi 

környezet, és az annak keretében működő intézményrendszer bemutatásával érzékeltethető. 

Ezért, viszonylag nagy terjedelme ellenére sem kerülhetem el a témám szempontjából fontos 

– mégoly száraznak tűnő  joganyag számbavételét, és rövid bemutatását. Hasonlóképpen kell 

eljárnom az intézményrendszer taglalásakor, hiszen a jogi szabályozást a végrehajtásban 

szerepet játszó intézmények közvetítik az érintettek felé, ezért ennek szemléltetésére, 

különösen a változások bemutatására a filmszakmára gyakorolt hatásuk miatt feltétlenül 

szükség van. 

I.1. A jogi szabályozás alakulása 

I.1.1. A filmszakma közvetlen szabályozására irányuló jogszabályok 

2004. évi II. törvény a mozgóképről 

Előzmények, a törvény megszületésének körülményei 

A filmszakmai területre vonatkozó törvényi szintű szabályozás megalkotásának gondolata 

mind a filmes társadalom, mind a szakpolitikusok részéről régi igényként fogalmazódott meg, 

amely lényegében a rendszerváltozás óta fennállt, és a kultúra fontos részét képező, 

ugyanakkor „kettős jelleggel” (művészet/ipar) bíró ágazat alkotói függetlenségének, 

megfelelő, kiszámítható, hosszú távon is működőképes állami támogatásának jogszabályban 

történő deklarálására irányult. A rendszerváltozást követő évek során több kísérlet történt a 

jogalkotásra, melynek egyik jellemző szakmai vonulatát a külföldi  ezen belül is a központi 

állami irányítást preferáló  szabályozási/intézményi példákra irányuló javaslatok adták. A 

filmszakma  ideértve a filmes szakmai és érdekképviseleti szervezeteket, illetve a szakma 

meghatározó személyiségeit  döntő része azonban a szakmai önigazgatás alapján működő, 

többcsatornás támogatási rendszer kialakítását sürgette. A vita talán az első Orbán-kormány 

idején (1998-2002) volt a legélesebb, amelyet tetézett a már ez időszak alatt is működő 

Magyar Mozgókép Közalapítványnál kialakult válság, amelyet az Állami Számvevőszék 

„drámai hangvételű” jelentésben
1

 írt le, − felvetve a legfőbb támogató szervezet 

megszüntetésének lehetőségét is. A 2002-ben megalakult Medgyessy-kormány  részben az 

                                                           
1
 Az Állami Számvevőszék 0304/2003. jelentése a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 
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ÁSZ jelentésben megfogalmazott intézkedési kényszerből, részben kultúrpolitikai 

megfontolásból intenzív tárgyalásokat kezdett a filmszakma képviselővel, akik felismerve az 

együttes fellépésben rejlő lehetőségeket létrehozták az ún. Mozgóképszakmai Kerekasztalt 

(MK). Ez ugyan jogi entitással nem bírt, de erős szakmai legitimitású képviselettel 

rendelkezett mind a tárgyalások kezdeti szakaszaiban, mind a kodifikációs eljárásban. A 

szakminisztérium
2
 és az MK közötti, mintegy 10 hónapos intenzív tárgyalást követően 

kialakult a mozgóképtörvény szakmai koncepciója, amely a következő célkitűzéseket 

fogalmazta meg: 

- állami szerepvállalás a magyar filmművészet és filmipar támogatásában közvetlen 

költségvetési támogatás és közvetett támogatás (befektetési- és adókedvezmények) 

formájában valósuljon meg; 

- a költségvetési támogatások elosztását az Magyar Mozgókép Közalapítvány végezze, 

amely szakmai függetlenséggel rendelkezik, ugyanakkor a törvény garanciális 

szabályokat tartalmazzon arra nézve, hogy a közpénzek felhasználása célszerű, 

szakszerű, eredményes, átlátható és számon kérhető legyen; 

- a filmszakma támogatására fordítható források összehangolása, leghatékonyabb 

felhasználásának biztosítása érdekében létre kell hozni a Mozgóképszakmai 

Koordinációs Tanácsot; 

- a filmszakma működési keretfeltételeit alapvetően meghatározó hatósági és szolgáltató 

jellegű feladatok a Nemzeti Filmirodához kerüljenek; 

- a nemzeti filmvagyont a Magyar Nemzeti Filmarchívum gondozza; 

- meghatározott feltételek szerinti befektetési- és adókedvezményeket kell biztosítani az 

államháztartáson kívüli pénzeszközök magyar filmiparba történő bevonása érdekében. 

A koncepciót a Kormány 2003 májusában megtárgyalta és elfogadta, egyben utasította a 

szaktárcát a törvény normaszövegének soron kívüli kidolgozására, amely 2003 novemberére 

meg is történt. Az Országgyűlés 2003 decemberében lényegében egyhangúlag  (1 

tartózkodással) elfogadta a jogszabályt, amely a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

(továbbiakban: Mktv.) elnevezéssel 2004. április 1-én lépett hatályba. 

 

 

                                                           
2
 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
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Az Mktv. eredeti változatának céljai, főbb szabályozási területei és rendelkezései 

A szocialista kormány  amint az a törvény elfogadását megelőző általános vitában is 

megfogalmazást nyert
3
  az Mktv.-t a nemzeti mozgóképkultúra komplex fejlesztéséről szóló 

stratégia egyik fontos elemeként határozta meg, amelyet ki kell egészíteni a hazai filmes 

infrastruktúra fejlesztésének, a nemzeti médianevelésnek, vagy az audiovizuális örökség 

megőrzésének programjaival.  

A törvény az államnak a hazai mozgóképkultúra fejlesztése érdekében vállalt feladatainak 

deklarálását követően rögzítette a hazai filmszakmai támogatási rendszer alapelveit, 

meghatározta a támogatások forrásait (közvetlen, közvetett állami támogatás, a támogatások 

koordinációja), és a támogatások elosztásának formáit (normatív, szelektív, strukturális).  

Az elosztás szervezeti rendszerén belül rögzítette a Magyar Mozgókép Közalapítvány, mint a 

támogatási rendszer demokratizmusát garantálni hivatott intézmény kiemelt szerepét, 

valamint a több csatornás elosztás koordinációját segítő Mozgókép Koordinációs Tanács 

létrehozását. A támogatások nyújtására vonatkozó alapvető szabályok meghatározása azt a 

célt szolgálta, hogy a közpénzek felhasználása mindvégig követhető és ellenőrizhető, a 

jogszabályellenes felhasználás pedig szankcionálható legyen. Az Mktv. az államigazgatás 

mozgóképszakmai feladatai és hatáskörei tárgykörében létrehozta a Nemzeti Filmirodát. 

A jogszabály rögzítette a Magyar Nemzeti Filmarchívum alapvető feladatait, ezen belül pedig 

különösen a magyar államot illető filmvagyon megőrzésével kapcsolatos felelősségét. A 

törvény hatályba lépéséig fel kellett állítani a Nemzeti Filmirodát, meg kellett alkotni a 

működéséről szóló miniszteri rendeletet, az art-mozivá minősítés feltételeiről szóló miniszteri 

rendeletet, valamint el kellett (volna) végezni az ÁPV Rt. vállalkozói vagyonába tartozó 

nemzeti filmvagyon átadását a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére.  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 dr. Hiller István miniszteri expozéja  Forrás: www.parlament.hu/naplo37/112/n112_002htm  

http://www.parlament.hu/naplo37/112/n112_002htm
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Az Mktv. módosításai 

Jóllehet az Mktv. módosítására a hatálybalépése óta eltelt több mint 10 évben számos esetben 

sor került, dolgozatomban csak a legjelentősebb, a támogatási rendszer alakulását alapvetően 

meghatározó változásokat tartalmazó módosításokat mutatom be. 

Az Mktv. 2008. évi módosítása (2008. évi XXXVIII. törvény) 

A módosítást a filmtámogatási szabályok európai uniós szabályokkal történő 

összehangolásából fakadó kötelezettsége tette indokolttá. A magyar filmtámogatási rendszer 

Európai Bizottság általi  ideiglenes  jóváhagyása lejárt, ebből adódóan a Bizottság a 

magyar filmtámogatási rendszert – köztük az ennek leglényegesebb elemét jelentő Mktv-t – 

felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként a Bizottság – különösen a közvetlen 

támogatási intenzitások és az adókedvezmény-rendszer kapcsán – megfogalmazott olyan 

elvárásokat, amelyek a jogszabály pontosítását tették szükségessé. A módosítás egyik legfőbb 

eleme a filmek állami támogathatósága szempontjából releváns, minden filmes műfaj 

kulturális tartalmára vonatkozó kritériumrendszer (kulturális teszt) meghatározása, melynek 

során a jogalkotó a vonatkozó uniós előíráson
4
 túlmenően figyelemmel volt az egyes EU 

tagállamok ez irányú gyakorlatára is. Az új normaszövegben foglalt a kulturális 

követelmények – összhangban az európai példákkal és figyelemmel alkotmányos elvekre – 

nem jelenthettek jogalapot a közvetlen állami támogatást nyújtó szervezetek vagy a 

mozgóképszakmai hatóság számára a különféle események, személyek, történések történelmi, 

vallási vagy épp politikai típusú értékelésére, kizárólagos céljuk, hogy garantálják az állami 

támogatások kulturális célra történő felhasználását. A módosítások másik fontos csoportja a 

támogatási intenzitással kapcsolatos szabályok uniós előírásokhoz történő igazítása, 

különösen a „nehéz”, illetve „alacsony költségvetésű” filmek, valamint a koprodukcióban 

készülő filmalkotások tekintetében.  

Az Mktv. 2011. évi módosítása (2011. évi CLXIX. törvény) 

A Magyar Mozgókép Közalapítvány – álláspontom szerint önhibáján kívül  lehetetlen 

helyzetbe került a korábbi évekre beígért költségvetési források sorozatos és jelentős mértékű 

csökkentése, illetve ennek következményeként az éven túli kötelezettségvállalás, továbbá az 

                                                           
4
 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók    

  Bizottságának a filmművészeti és más audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos bizonyos jogi szempontoktól (2001. 09. 26. 

COM(2001) 534   

  final (Lásd még: jelen tanulmány „Az Európai Unió legfontosabb filmszakmai dokumentumai c. fejezete) 
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ehhez társuló banki finanszírozás bevezetése miatt. Az új kulturális szakpolitika mindebből 

azt a következtetést vonta le, hogy a korábban jó konstrukciónak mutatkozó  szakmai 

önigazgatáson alapuló  támogatási modell kontraproduktív, így alapjaiban változtatásra 

szorul.  A helyzet rendezésére kormánybiztos került kinevezésre
. 5

A törvénymódosításhoz 

fűzött általános indoklás szerint a mozgóképszakmai intézményi rendszer átalakítása egyrészt 

az eddiginél hatékonyabb és a működés oldaláról takarékosabb feladatellátást célozza, 

másrészt a jogalkotó szerint alkalmatlannak bizonyult közalapítványi struktúra helyére egy, a 

filmtámogatások elosztását eredményesebben irányító új intézmény létrehozásának 

jogszabályi feltételeit teremti meg. A módosítás törvényi szintre emelte a mozgóképszakmai 

hatóság eljárásával kapcsolatos, eddig rendeletben szabályozott előírásokat. A törvény 

megállapította a a támogatási rendszer csúcsán álló új intézmény, a Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zrt.-re (MNF) és működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket, az 

új intézmény állandó és kiszámítható forrásaként a hatoslottó játékadójának 80%-át jelölte 

meg. A módosítás kapcsán a közvetlen támogatás kizárólagos módja a szelektív támogatás, 

amely lehet vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő. Az MNF támogatásával megvalósuló 

filmalkotásra az MNF a támogatási szabályzatában meghatározottak szerint, külön 

szerződéssel vagyoni jogot szerez. A módosítás egységes szerkezetbe foglalta a 

mozgóképszakmai hatóságra a törvényben és eddig rendeletben
6
 megállapított működési, 

eljárási szabályokat, rögzítette a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 

(MaNDA) szerepét. 

Az Mktv. 2012. évi módosítása (2012. évi CXCIX. törvény) 

A módosítás célja az volt, hogy a 2004 óta működő filmszakmai adókedvezmény
7
 rendszer 

működésével kapcsolatos tapasztalatokból kiindulva a rendszert módosítsa oly módon, hogy a 

filmgyártási támogatás után járó társasági adókedvezmény változatlanul megmaradjon, de a 

társasági támogatók nemcsak a filmgyártó vállalkozások részére nyújtott támogatások után, 

hanem egy, az erre a célra létrehozott letéti számlára való befizetéssel is jogosulttá váljanak az 

adókedvezményre. A módosítás rendelkezett a nemzeti filmvagyonba tartozó alkotások 

terjesztésének törvényi szintű szabályairól, a mozgóképszakmai hatóság eljárásával 

                                                           
5
 1008/2011. (I.7.) Korm. hat., 1508/2011. (XII.29.) Korm. hat., 1006/2013 (I.10.) Korm. hat.  

6 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának 

részletes szabályairól 
7 Lásd még: 2014. évi LXXIV. törvény   
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kapcsolatos egyes kérdésekről, illetve a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 

filmforgatási célú használatával kapcsolatos szabályokról
8.

 

A következőkben a filmszakmával kapcsolatos fontosabb hatályos jogszabályok felsorolására, 

rövid ismertetésére térek ki. 

 

203/2006. (X.5.) Korm. rendelet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének 

részletes szabályairól 

 

Az Mktv. a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások vagyonkezelőjeként a Magyar 

Nemzeti Filmarchívumot (MNFA) jelölte meg, továbbá az intézmény feladatává tette, hogy 

gondoskodjon a nemzeti filmvagyon széleskörű és többcsatornás terjesztésről. A törvény 

egyben felhatalmazást adott Kormánynak, hogy az ezzel kapcsolatos részletes szabályozást 

rendeletben határozza meg. Ez utóbbi jogszabály szerint az MNFA a terjesztés érdekében 

vagy terjesztési szerződéseket köt a megfelelő ajánlatot adó professzionális 

filmforgalmazókkal vagy saját maga közvetlenül végzi a filmalkotások forgalmazását. A 

rendelet tartalmazta a terjesztési jogok pályáztatására vonatkozó eljárás részletes szabályait, a 

terjesztésből befolyó bevétel felosztására vonatkozó előírásokat, valamint az Mktv. 

rendelkezései alapján a nemzeti filmvagyon körébe tartozó, de nem a magyar állam 

tulajdonában lévő filmalkotások felhasználási jogának megszerzésére vonatkozó 

rendelkezéseket. A szabályozás elavult, összeférhetetlenséget mutat a hatályos Mktv.-vel is. 

 

67/2013. (X.17.) EMMI rendelet a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek 

állami támogatásának szabályairól
9
 

 

A rendelet az Mktv.-ben meghatározott tevékenységek
10 

közvetlen támogatására terjed ki. E 

tevékenységekre támogatás a Magyarország filmszakmai támogatásáról szóló európai 

bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatásként,
11 

vagy csekély összegű (de minimis) 

támogatásként nyújtható. A rendelet részletesen felsorolja az egyes mozgóképszakmai 

tevékenységekhez tartozó, a rendelet szerint támogatható tevékenységeket, a következő 

csoportosításban: filmterv fejlesztés, filmgyártás előkészítés, filmterjesztés/marketing (ezen 

                                                           
8 Lásd még:2013. évi LXXXIV. törvény  
9
 A rendelet hatályon kívül helyezte a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának 

szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendeletet 
10

 Lásd: 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bek. a)-b) és d)-h) pontok 
11

 Lásd: SA 36579 sz. határozat 
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belül „art” filmvetítéssel kapcsolatos tevékenységek, filmklubok működtetésével kapcsolatos 

tevékenységek), filmkópia felújítás/archiválás, kutatás/képzés, rendezvényszervezés, 

kiadványok készítése és kiadása. 

A filmszakmát érintő, a kulturális ágazat hatályos szabályai között említést kell még tenni az 

„art” mozivá minősítés feltételeiről 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendeletről, az „art” mozi 

hálózat digitális fejlesztésének éves támogatásáról szóló EMMI rendeletekről, valamint a 

filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről és a korhatár besorolási kategóriák 

feltüntetésének módjairól, valamint az állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló 

filmgyártási költségek megállapításáról szóló 10/2012. (III. 28.) NMHH rendeletről is. 

2007. évi CXLIV törvény az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az 

audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény
12

 kihirdetéséről 

 

Az Egyezmény célja az európai audiovizuális örökség védelme, gyűjtésének, megőrzésének, 

hozzáférhetővé tételének biztosítása. Tárgyi hatálya a filmalkotások mellett a mozgóképanyag 

valamennyi formájára kiterjed. Az Egyezmény szorgalmazza az audiovizuális örökség körébe 

tartozó anyagok ún. kötelespéldány letétbe helyezésének általános bevezetését, meghatározza 

a kötelespéldány archívumok kijelölésére és feladataira vonatkozó irányelveket. A 

dokumentum ösztönzi az ún. önkéntes letétbe helyezést azoknál az anyagoknál, amelyek nem 

vonhatók a kötelespéldányi körbe. Az Egyezmény fontosnak tartja a különböző jellegű 

archívumok együttműködését, valamint azt, hogy azok az anyagokat letétbe helyezőkkel a 

mozgóképanyagra vonatkozó (az őrzéssel kapcsolatos felelősségi, kártérítési, helyreállítási 

szabályokat tartalmazó, illetve az egyes archívumi szolgáltatásokkal kapcsolatos díjakat 

megállapító) szerződéseket kössenek. Az Egyezményben foglaltak végrehajtását az Európa 

Tanács által létrehozott Állandó Bizottság követi nyomon. A tárgyalt jogszabály az 

Egyezmény rendelkezéseinek hazai jogrendbe történő implementációját célozza, igen 

jelentős, mivel a hazai mozgóképörökség-védelem nemzetközi hátterét adja. 

 

 

 

                                                           
12

 Az Egyezményben foglaltak aláírói az Európa Tanács tagállamai, az Európai Kulturális Egyezmény egyéb részes államai 

és az Európai Közösség.  Az Egyezmény 21. cikkében foglaltak szerint az Egyezmény azon részesei, amelyek az Európai 

Közösség tagjai, az egymás közötti kapcsolataikban a közösségi jogot alkalmazzák. 
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7/1998. (I.23.) Korm. rendelet az Európa Tanács keretében 1992. október 2-án létrejött 

európai film-koprodukciós egyezmény kihirdetéséről 

 

Az Egyezmény aláírói az Európa Tanács tagállamai és az Európai Kulturális Egyezmény 

részes államai, célja a koprodukciós filmgyártás Európán történő elősegítése. A dokumentum 

rögzíti, hogy az Egyezmény hatálya alá tartozó a multilaterális koprodukciókban készült 

európai filmalkotásoknak ugyanazokat a kedvezményeket kell élvezniük a jogszabályok és 

egyéb rendelkezések tekintetében, mint amelyek a koprodukcióban részt vevő, az 

Egyezményt aláíró országokban a nem koprodukcióban készülő filmekre vonatkoznak. Az 

Egyezmény meghatározza a koprodukciós minősítés elnyerésének feltételeit, a 

koprodukcióban részt vevők hozzájárulásának részarányait, jogait, valamint a technikai és 

művészeti részvételre, továbbá az általános részvételi egyensúlyra vonatkozó szabályokat. 

Rendelkezéseket tartalmaz továbbá a koprodukciókban résztvevő technikai és művészeti stáb 

beutazási, tartózkodási és munkavállalási kérdéseiről, a koprodukcióban részt vevő országok 

feltüntetéséről, a koprodukciós filmek exportjáról, nyelvi előírásairól és fesztiválokon történő 

bemutatásáról. Az Egyezmény Függelékei tartalmazzák a koprodukciós státusz elnyerésére 

irányuló kérelmezési eljárás alapelveit, illetve az „európai” besoroláshoz szükséges 

pontrendszert. E „keret” jellegű egyezmény alkalmazásán túl Magyarország több állammal 

kötött bilaterális megállapodást filmgyártás, illetve forgalmazás tárgyában, amelyek 

ugyancsak jogi aktus keretében kerülnek kihirdetésre. 

 

I.1.2. A filmszakma működését érintő jogszabályok 

A disszertáció e részében azokat a legfontosabb jogszabályokat ismertetem be, amelyek 

szabályozási tárgyköre túlmutat a szorosan vett filmszakmai kérdéseken, ámde a filmszakma 

állami támogatását illetően meghatározó jelentőséggel bírnak. 

A fenti körbe tartozó jogforrások közül elsőként kell említeni a Magyarország éves 

költségvetését meghatározó költségvetési törvényeket, amelyek a költségvetési bevételeket és 

költségvetési kiadásokat fejezetekbe tagolva (fejezetrend) állapítják meg. A fejezetek 

címekre, alcímekre, jogcímcsoportokra, jogcímekre tagozódnak. A központi költségvetésről 

szóló törvényben szereplő címek címrendet képeznek. A filmszakmával kapcsolatos éves 

állami támogatások is e szerkezetbe tagolva jelennek meg ezekben a jogszabályokban. 
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1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról
13

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) a nemzeti és az egyetemes értékek 

létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása 

érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot - 

ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felelős miniszter gyakorolja, és felel 

annak felhasználásáért. Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési 

szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezeli.  

 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről 

 

A törvény rendelkezik a nemzeti kulturális örökség részét képező kép- és hangrögzítés 

országos nyilvántartási rendszerének kialakításáról, valamint a MaNDA az Mktv.-ben 

meghatározott feladatain túli tevékenységi köréről, azaz a magyar kulturális örökség digitális 

megőrzésében és széleskörű hozzáférhetőségének megteremtésében játszott szerepéről. 

 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
14

 

 

A filmes támogatások részét képezi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának támogatási, pályázati rendszere, amely a törvényben a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: MTVA) feladatai között felsorolt támogatási 

célként van megemlítve, amely szerint az MTVA olyan elkülönített vagyonkezelő- és 

pénzalap, amelynek kötelezettsége – egyebek mellett – a közszolgálati célú műsorszámok 

gyártása és támogatása.  

A törvény rögzíti, hogy a támogatást nyilvános pályázat útján kell megvalósítani, a 

Médiatanács által elfogadott Általános Pályázati Feltételekben rögzített eljárási rend szerint. 

A törvény rendelkezik az MTVA Közszolgálati Archívumáról.   

                                                           
13  Az NKA működésére vonatkozó részletes szabályokat a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 

végrehajtásáról szóló rendelet tartalmazza 

 
14  A filmes támogatási rendszert illetően korábban az e törvény által hatályon kívül helyezett, a rádiózásról és a 

televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) rendelkezett a támogató szervezet szerepét is betöltő ORTT és a 

Műsorszolgáltatási Alap tevékenységéről, illetve az audiovizuális archívumok vonatkozásában a közszolgálati 

műsorszolgáltatók archívumairól.  
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A 2010. december 31-ig hatályban lévő, a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. 

törvény 77.§ (1) bekezdése értelmében a Műsorszolgáltatási Alap (a továbbiakban: Alap) 

olyan elkülönített pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati műsorszolgáltatás, a közműsor-

szolgáltatók, a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, a közszolgálati műsorok és 

műsorszámok támogatása. Feladatkörébe tartozik a kultúra megőrzése és továbbfejlesztése, a 

műsorok sokszínűségének biztosítása, valamint az e törvényben meghatározott egyéb 

feladatok támogatása. Jóllehet a rendelkezés nem zárta ki az elsődlegesen a mozikban történő 

forgalmazásra szánt filmek támogatását (lásd: „a kultúra megőrzése és továbbfejlesztése” 

tagmondat), a jogszabály és a 2004-2010 közötti gyakorlat elsősorban a műsorszámok 

támogatására irányult. A 2011. január 1-jén hatályba lépő, a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 136. § (1) bekezdése szerint az 

MTVA olyan elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek feladata a közszolgálati 

médiaszolgáltatás, a Közszolgálati Közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a 

közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti átalakításának támogatása, a közszolgálati célú 

műsorszámok gyártása és támogatása. Ide tartozik az elsőként filmszínházban bemutatásra 

szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása, a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

állami és saját vagyonának gondos kezelése és gyarapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó 

egyéb tevékenységek támogatása, illetve elvégzése. Ez az új jogi szabályozás teremtette meg 

az alapot annak a támogatási konstrukciónak létrejöttéhez, amelyben a Médiatanács Magyar 

Média Mecenatúra Programja, azaz az MTVA által bonyolított támogatási program a 

filmtámogatási rendszer fontos alappillérévé vált. Egy kicsit tovább élezve a kérdést mindez 

úgy is felfogható, hogy a filmtámogatási rendszer egy részének jogi hátterét a filmtörvény 

adta
15

, más része e törvény rendelkezéseitől függetlenül, más jogszabály  jelesül a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény  

keretei között, külön forrásból és külön szabályok
16

 szerint valósul meg. Ez megoldás  

                                                           
15 Mktv. 1.§ (3)4 E törvényt kell alkalmazni a mozgóképszakmai célok megvalósulását szolgáló támogatásokra, ha azok 

forrása a központi költségvetésről szóló törvényben, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat költségvetésében 

meghatározott előirányzat, vagy ha a támogatást a Kormány, a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat által alapított alapítvány 

vagy közalapítvány nyújtja. 
16 Részlet az MTVA Mecenatúra Program Általános Pályázati feltételeiből:   

 Jogszabályi háttér 1.1. A közszolgálati célú műsorszámok és a közösségi médiaszolgáltatók támogatását a Nemzeti- Média 

és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Médiaszolgáltatás-támogató 

és Vagyonkezelő Alap Mecenatúra Igazgatóságának (a továbbiakban: Alap) közreműködésével meghirdetett – a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 137. §-ának 

(1) bekezdése szerinti – nyilvános pályázatai útján biztosítja.  

1.2. A Médiatanács – az Mttv. 137. § (2) bekezdése alapján, az Mttv. 183. §-ának (1) bekezdés k) pontja szerinti 

hatáskörében, valamint az Alap Gazdálkodási és Kezelési Szabályzatának 26. § (1) b) pontja alapján eljárva – az Alap 

bevételeinek terhére meghirdetett nyilvános pályázati eljárások általános pályázati feltételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

(Innen következik a pályázatra vonatkozó szabályrendszer részletes leírása.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400002.TV#lbj3id43b3


20 

 

álláspontom szerint  az EU által jóváhagyott filmtámogatási program
17

 alkalmazását illetően 

is aggályokat kelt, mégpedig azért mert sem Médiatanács Magyar Média Mecenatúra 

Programja által nyújtott támogatások összege, sem a támogató szerv, az NMHH Médiatanácsa 

nem szerepel abban
18

.  

 

2011. évi CIX. törvény a Magyar Művészeti Akadémiáról 

A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) az önkormányzás elvén alapuló 

köztestület, amely a művészettel − különösen az irodalommal, a zenével, a képző- az ipar- és 

tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel −, 

továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi 

bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő 

országos közfeladatokat lát el.  

 

60/1998. (III.27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és 

hasznosításáról 

A rendelet  többek között  tartalmazza a filmek és videó-dokumentumok valamint az 

egyéb, a mozgóképalkotásokhoz kapcsolódó dokumentumok kötelespéldány szolgáltatására 

vonatkozó főbb szabályokat. Megítélésem szerint a jogszabály nem követi a filmszakmában 

bekövetkezett technikai/technológiai változásokat, ezért, illetve a kötelespéldányt gyűjtő 

intézmények körében bekövetkezett szervezeti átalakulások miatt is átfogó módosításra 

szorul. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 State aid SA.38425 (2014/N) – Hungary Amendment of the Hungarian film support scheme C(2014) 4340 final 
18 Kutatásaim során  találkoztam erre vonatkozóan olyan NMHH-tól származó szakvéleménnyel, mely szerint az ilyen 

támogatások műsorszámoknak tekinthetően ezért nem szerepelnek a filmtámogatási programban, illetve versenyjogi 

szempontból e támogatások rendezettek, mivel a pályázatok kiírását az illetékes hatóságnak, a Támogatásokat Vizsgáló 

Irodának előzetesen bejelentik. 
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I.1.3. Az Európai Unió legfontosabb filmszakmai dokumentumai  

A Maastrichti Szerződés lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy a kultúra területén is 

kifejtse tevékenységét az európai kultúra megőrzése, terjesztése és fejlesztése érdekében. 

Ugyanakkor az EU szerepe elsődlegesen a különböző tagállamok kulturális szereplői közti 

együttműködés elősegítésére, tevékenységeik támogatására korlátozódik, miközben 

tiszteletben tartja azok nemzeti és regionális sokszínűségét és hangsúlyt helyez a közös 

kulturális örökségre. A kultúra  filmművészetet és filmipart is magába foglaló  

audiovizuális és médiaágazata azonban  elsősorban a versenyszabályok, illetve más fontos 

uniós elvek érvényre juttatása miatt  speciális uniós szabályozás alá esik. 

Értekezésemnek ebben a részében azokat az audiovizuális területre vonatkozó legfontosabb 

uniós dokumentumokat veszem számba, amelyek egyrészről kötelező érvényűek a 

filmszakma működését meghatározó hazai jogi szabályozásra, másrészről  bár kötelező 

erővel nem bírnak  olyan megállapításokat, következtetéseket, ajánlásokat tartalmaznak, 

amelyek fontosak lehetnek az uniós tagállamok döntéshozói számára a filmművészettel és 

filmiparral kapcsolatos szakpolitikájuk kidolgozása során. Az áttekintés nem teljes körű,  sőt 

az egyes dokumentumokban foglalt bizonyos részleteket már meghaladta az idő (pl. a 

támogatási programok elnevezésének változása, lejárt határidejű feladattervek, stb.)  

azonban lényegüket tekintve ma is tanulságosak és hasznosíthatók. 

 

Az Európai Bizottság Filmművészeti Közleménye 

Az EU tagállamok által az ezredforduló környékén létrehozott filmtámogatási rendszerek 

nagy része nem volt figyelemmel az Unió versenyjogi szabályaira, és a rendszerek bevezetése 

előtt az Unióval történő – egyébként kötelező - előzetes egyeztetések is elmaradtak.  E helyzet 

feloldására adta ki a Bizottság 2001-ben a Filmművészeti Közleményt
19

, amelyben 

megállapította a filmek és egyéb audiovizuális alkotások gyártásához nyújtott állami 

támogatás értékelésének szempontrendszerét, melynek érvényessége a Bizottság által több 

ízben (2004-ben, 2007-ben és 2009-ben) meghosszabbításra került. A Bizottság 2013-ban új 

                                                           
19

 A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók    

  Bizottságának a filmművészeti és más audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos bizonyos jogi szempontokról (2001. 09. 26. 

COM(2001) 534   

  final HL C 43., 2002.2.16., 6.o.) 
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Filmművészeti Közleményt
20 

(a továbbiakban: Közlemény) adott ki, amely a korábbi főbb 

vonalait követi, de reflektál a 2001 óta tapasztalt tendenciákra is. 

A Közlemény bevezetőjében többek között szól az audiovizuális alkotásoknak, különösen a 

filmeknek az európai identitások alakításában játszott fontos szerepéről, a filmalkotásokhoz 

szükséges támogatások szükségességéről, az Európai Unió MEDIA és annak alprogramja, a 

Kreatív Európa program audiovizuális ágazatot lefedő sokszínű támogatási lehetőségeiről. 

A Közlemény részletesen kifejti a filmekhez és egyéb audiovizuális szolgáltatásokhoz 

nyújtott állami támogatás ellenőrzésének indokait, amelyek fókuszában az EU versenyjogi 

szabályainak betartatása áll, figyelembe véve a kultúra és a hozzá kapcsolódó gazdasági 

tevékenységek sajátosságait, illetve az audiovizuális ágazat számára nyújtott támogatás belső 

piaccal való összeegyeztethetőségét. A Közlemény jelentősen módosítja a 2001. évi 

szabályozásban meghatározott feltételeket: az állami támogatásban részesített tevékenységek 

szélesebb körére terjed ki, kiemeli a kulturális szakpolitika területén a szubszidiaritás elvét
21

 

és a belső piaci elvek tiszteletben tartását, magasabb maximális támogatási intenzitást tesz 

lehetővé az egynél több tagállam által finanszírozott koprodukciók esetében, valamint 

gondoskodik a filmművészeti örökség védelméről és elérhetőségéről.  

A 2001. évi szabályozás elsősorban a filmgyártás támogatásának kérdéskörére 

összpontosított, az új Közlemény viszont helyénvalónak ítéli, hogy a támogatás – a történet 

megszületésétől a filmbemutatóig - a filmkészítés összes szakaszára kiterjedhessen.  

Az audiovizuális ágazat számára nyújtott állami támogatás egyik legfontosabb kritériuma a 

kulturális feltételeknek való megfelelés kérdésköre. Ez alapján az előzőek szerint nyújtott 

támogatás akkor egyeztethető össze az EUMSZ 107. cikke (3) bek. d) pontjával, ha a kultúra 

előmozdítására irányul.
22

 Az EUSZ 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvvel összhangban a 

kulturális tevékenységek meghatározása elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik. 

A Közlemény megkülönböztetett figyelmet fordít az ún. területhez kötött ráfordítási 

kötelezettségekre, szól a nagy külföldi produkciók megnyeréséért folytatott verseny 

tapasztalatairól, lehetséges hatásairól. 

                                                           
20 A Bizottság közleménye a filmekhez és egyéb audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatásról  

  (2013/C 332/01) 
21

 Az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikke (1)-(4) bek. (2008/C 115/18) 
22

 Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikke (3) A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető:  

   d) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az az Unión belüli kereskedelmi és 

versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben; (2008/C 115/91) 
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A Közlemény legfontosabb fejezete a támogatás összeegyeztethetőségének értékelésével 

kapcsolatos szempontrendszert tartalmazza. A Bizottság mindenekelőtt az vizsgálja, hogy az 

adott tagállami támogatási program tiszteletben tartja-e az általános jogszerűség elvét. Ennek 

során különösen a következő alapelvek betartását ellenőrzi: az állampolgárság alapján történő 

megkülönböztetés tilalma, az áruk szabad mozgása, a munkavállalók szabad mozgása, a 

letelepedés szabadsága, a szolgáltatásnyújtás szabadsága, valamint a tőke szabad mozgása. 

Amikor az ezen elveket sértő rendelkezések nem függetleníthetők a program működésétől, a 

Bizottság a versenyszabályokkal együtt alkalmazva juttatja őket érvényre.  

A Közlemény az általános jogszerűség kérdéskörén belül állapít meg szabályokat a területi 

ráfordítási kötelezettséget illetően, mely szerint a támogatási programok – jellemzően a 

közvetlen támogatás esetén  a támogatási összeg százalékában (max.160%), vagy – 

elsősorban a közvetett, azaz adókedvezmény útján megvalósuló támogatás esetén  a 

támogatást nyújtó tagállamban filmkészítési tevékenységre fordított kiadás százalékában 

(max.80%) állapíthatják meg a támogatást nyújtó tagállam területén felhasználandó kiadás 

kötelező mértékét. Mindemellett a szabályozás azt is rögzíti, hogy a támogatás területhez 

kötése semmi esetre sem haladhatja meg a teljes filmgyártási költség 80%-át.  

A specifikus értékelési szempontok szerint a Bizottság azt vizsgálja, hogy a támogatás 

megfelel-e az EUMSZ 107. cikke (3) bek. d.) pontjában foglaltaknak az alábbi kritériumok 

figyelembe vételével:  

A támogatás a kultúra előmozdítására irányul, a támogatott produkció a saját tagállami 

kritériumok szerint kulturális tartalommal rendelkezik, amelyet hatékony eljárással 

ellenőriznek (kulturális szempontrendszer, zsűri, sb.); 

A támogatás intenzitása filmgyártási költség max. 50%-a, több tagállambeli producerrel 

dolgozó koprodukciók esetében max. 60%-a lehet. Az ún. „nehéz” audiovizuális alkotások, 

filmek
23

, valamint az OECD DAC listáján szereplő országok
24

 részvételével készült 

koprodukciós alkotások nem tartoznak e korlátozások alá; 

                                                           
23

 Rövidfilmek, első és második filmes rendezők filmjei, dokumentumfilmek, illetve alacsony költségvetésű vagy egyébként 

nehezen forgalmazható művek.  
24

 Az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottság (DAC) listáján szereplő összes olyan ország és terület, amely jogosult 

hivatalos fejlesztési segélyre. 
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A forgatókönyvíráshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás elvileg nem korlátozott, de ha a 

projekt alapján filmet készítenek, az beszámít a gyártási költségbe, illetve figyelembe veszik a 

maximális támogatási intenzitás kiszámításakor; 

A filmgyártási támogatásra jogosult alkotások forgalmazási és promóciós költségeinek 

támogatása az adott film gyártásának megfelelő intenzitás szintjén is lehetséges; 

A támogatást átláthatóan kell odaítélni, a legfontosabb adatokat (támogatott neve, a 

támogatott projekt, megítélt összeg, támogatási intenzitás) közzé kell tenni; 

Mozik korszerűsítéséhez (ideértve a digitális átállást is) akkor nyújtható támogatás, ha az 

adott tagállam annak szükségességét indokolni tudja; 

A maximális támogatási intenzitás ellenőrzésekor a támogatott tevékenységre, vagy projektre 

irányuló tagállami támogatási intézkedések teljes összegét kell figyelembe venni, függetlenül 

attól, hogy a támogatást helyi, regionális, tagállami, vagy uniós forrásból nyújtják. Nem kell 

azonban figyelembe venni a közvetlenül uniós programokból (pl. MEDIA) származó 

forrásokat, feltéve, ha azok odaítélésében az adott tagállam nem vett részt.  

A magyar filmszakmai támogatási program összeegyeztethetősége az uniós szabályozással 

Az Országgyűlés 2003 decemberében egyhangúan fogadta el a mozgóképről szóló 2004. évi 

II. törvényt, amely 2004. április 1-jén lépett hatályba.  

A törvény szabályozásával bevezetett támogatási rendszert az Európai Bizottság – 

természetesen még az akkor érvényes 2001. évi Közlemény alapján  2007. december 31-ig 

hagyta jóvá, így ennek lejárta után szükség volt egy új, a korábbi program vívmányainak 

megtartására alkalmas, ugyanakkor a Bizottság elvárásainak megfelelő támogatási rendszer 

kidolgozására, illetve uniós engedélyeztetésére. A több mint egy évig tartó tárgyalássorozatot 

követően a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2008. július 16-án fogadta
25

 el azt a 

2013 decemberéig tartó támogatási programot, amely az elkövetkezendő öt és fél évre nézve 

54 284 millió HUF összértékű támogatás biztosítását tette lehetővé.  

Ezzel párhuzamosan megtörtént az uniós szabályozás hazai joganyagba történő 

implementációja is.
26

 

                                                           
25 SA.25613(N202/2008.) 21/04/2008. 
26 A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXXVIII. törvény; Az egyes filmszakmai tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet, amely tartalmazza a mozgóképszakmai hatóság 
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A hatályos magyar filmszakmai program már az új Közleményen alapul, az annak történő 

megfelelőséget az Európai Bizottság a 2013. július 9-én kelt, 2019. december 31-ig érvényes, 

SA.36579 sz. határozata rögzítette. Az érvényességi időszakra vetítve a Bizottság 111.000 

millió HUF támogatást hagyott jóvá. A hatályos mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  az 

időközi módosításokkal  összhangban van a Közleményben foglalt előírásokkal
27

. Továbbra 

is aggályosnak tartom azonban 2010. évi CLXXXV. törvény tárgyalásakor jelzett támogatási 

gyakorlatot.
28

 

A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól 

a 67/2013. (X.17.) EMMI rendelet tartalmaz részletes jogszabályi előírásokat. 

Az európai film a digitális korszakban. Egyensúlyban a kulturális sokféleség és a 

versenyképesség között.
29

 

 

A dokumentum alapgondolata az, hogy bár az európai filmgyártást a sokszínűség és 

kreativitás jellemzi és az elkészült filmek száma igen magas, azok zöme mégsem jut el a 

potenciális nézőkhöz sem Európában, még kevésbé a szélesebb értelemben vett nemzetközi 

filmpiacon. A Közlemény ennek okait, és a megoldás lehetőségeit, különösen a digitális 

technológia elterjedésével megjelenő új forgalmazási lehetőségek kiaknázását vizsgálja. Az 

európai filmipart tekintve megállapítható, hogy a filmgyártás- és forgalmazás, illetve 

fogyasztás nincs egyensúlyban egymással. Habár évente lényegesen több európai produkció 

készül, mint amerikai, vagy kanadai
30

, a forgalmazott filmek piaci részaránya kisebb, még az 

EU-n belül is. A dokumentum a különböző forgalmazási csatornák számadatait31 elemezve a 

következő megállapításokat teszi: 

- A mozi-forgalmazás versenyében az európai filmek nézőszáma és a filmek által 

termelt jegybevétel messze elmarad az amerikai produkcióktól; 

- Habár az EU-ban átlagosan a mozi-bemutatók 62,52%-át adják az európai filmek, 

ezek azonban csak a nézők 32,9%-át vonzzák; 

                                                                                                                                                                                     
szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet, 

valamint az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 

29.) OKM rendelet egyes szabályait módosító rendelkezéseket; A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami 

támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet. 
27 Lásd még a V.1. fejezetben (113-114. old.) leírtakat 
28

 Lásd: 21. old. 
29

 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának COM (2014) 272 final 2014. 5.15. 
30

 Az EU-ban gyártott filmek száma 2008-2011 között 1159-ről 1336-ra nőtt. Ugyanebben az időszakban az amerikai és a 

kanadai filmek száma 773-ról 818-ra növekedett. (EAO Focus, 2013.) 
31

 EAO Focus 
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- 2012-ben az amerikai filmek a bemutatók 19,84%-át tették ki, ezzel szemben 65,11%-

os nézőszámarányt értek el; 

- A külföldi uniós filmek uniós filmpiaci részesedése mindössze 12% volt; 

- Nagyon kevés európai alkotás kerül Európán kívül mozikba (2010-ben mindössze 8%) 

 

Hasonló helyzet tapasztalható az egyéb forgalmazási platformok esetében is. A legtöbb filmet 

televízión nézi a közönség. 2011-ben a az  EU-ban összesen bemutatott 122 000 játékfilm 

41%-a volt európai alkotás (ebből 7,7% z adott országban, 14,5% más európai országban, 

18,7%-a pedig európai koprodukcióban készült). A DVD forgalmazás csökkenő tendenciát 

mutatat, míg a VOD
32  

egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Megbízható forgalmazási 

statisztikák azonban ezzel kapcsolatban még nem állnak rendelkezésre. 

A dokumentum fenti megállapításokat követően az európai filmágazat strukturális, jellemzőit, 

pontosabban hiányosságait vizsgálja.  Első megállapítás az, hogy Európában a filmkészítés és 

a finanszírozás jelentős széttöredezettséget mutat. A filmeket kis- és mikrovállalkozások 

állítják elő, a filmfinanszírozás nagymértékben állami támogatásra szorul. A filmes 

költségvetések összege igen nagy különbséget mutat: egy film átlagos költségvetése az 

Egyesült Királyságban 10,9 millió EUR, Németországban és Franciaországban kb. 5 millió 

EUR, míg Magyarországon 300.000 EUR.  A dokumentum szerint túl kevés a lehetőség és az 

ösztönzés nemzetközi projektek létrehozásához és több piac megcélzásához: a finanszírozás 

jelentős része olyan nemzeti, vagy regionális forrásból származik, amelyek a nemzeti, vagy 

regionális projektek létrehozását ösztönzik. A koprodukciók elsősorban a finanszírozási 

források kibővítésére szerveződnek, nem használják ki kellőképpen koprodukciókra jellemző 

forgalmazási lehetőségeket. 

A tagállamok filmszakmai politikájának fókuszában elsődlegesen a gyártás áll, míg a 

forgalmazás és a reklám kevesebb figyelmet kap, más fontos filmszakmai tevékenységről, 

mint például a mozgóképörökség védelme már nem is beszélve
33

.  

Az európai állami filmfinanszírozási szervezetek átlagosan költségvetésük 69%-át fordították 

gyártásra, 8,4 %-át filmforgalmazásra, 3,6%-át pedig reklámra. Figyelemmel kellene lenni 

arra, hogy a mozi- és televíziós forgalmazás mellett igen nagy lehetőségek rejlenek a VOD 

                                                           
32

 Video on Demand: igény szerint lekérhető video-szolgáltatás 
33 Sajnos ez a vizsgált magyar modellek esetében is igaz, sőt ez a tendencia még erősödik is. 
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csatornákban, de az ezeken a csatornákon való közzététel újabb (digitalizációs, tranzakciós) 

költségeket indukál. A digitális hozzáférhetőség előfeltétele az európai filmörökség 

digitalizálása, mely tekintetben Európa jelentős lemaradással küzd: eddig a filmörökség 1,5%-

át digitalizálták. Ennek okát a Közlemény a pénzügyi lehetőségek hiányában és a jogok 

megszerzésének magas költségében látja. Az anyag szól azokról a hiányosságokról is, 

amelyek a vállalkozói készségek és az ágazatközi partnerségek területén mutatkoznak, 

elsősorban a filmipari szakemberek vállalkozói és üzleti ismereteinek alacsony szintje, az 

ezzel kapcsolatos képzés fogyatékossága és a potenciális partnerek együttműködési 

készségének hiánya tekintetében.  

A dokumentum javaslata szerint az állami finanszírozási rendszerek olyan irányú 

újragondolása, illetve reformja szükséges, amely lehetővé teszi a digitális környezet, illetve a 

nézői szokások változása okozta kihívásoknak való megfelelést. Ez nem jelenti feltétlenül a 

támogatás mértékének növekedését, szükséges azonban a különböző szinteken alkalmazott 

eszközök és szakpolitikák egymást kiegészítő jellegének maximalizálása a támogatott 

projektek minőségének és nyereségességének javításával, a gyártásra, a forgalmazásra és a 

reklám céljára biztosított támogatások közötti egyensúly megteremtésével. Fontos annak 

ösztönzése, hogy a közfinanszírozású projekteket jól kidolgozott forgalmazási és 

marketingstratégia kísérje. Elengedhetetlen a támogatott alkotások letétbe helyezésének 

biztosítása és oktatási célú felhasználásának elősegítése. 

A filmipari ágazat fejlődéséhez szükséges innovatív üzleti környezet kialakításában a jogi 

szabályozásnak fontos szerepe van, különösen a szerzői jogok rendszerének, a média- és 

tartalomszabályozásának tekintetében. Ugyancsak szükséges olyan rugalmas üzleti modellek 

kialakítása, amelyek alkalmat adnak a különböző típusú filmekhez alkalmazott alternatív 

bemutatási stratégiák tesztelésére. Újra kell gondolni a bemutatási intervallumokra vonatkozó 

jelenlegi szabályozást is. 

Egy jobb alkotói környezet megteremtése érdekében gondoskodni kell a tehetségek 

gondozásáról a filmszakmai kompetenciák fejlesztéséről. Ösztönözni kell az európai 

filmművészeti iskolák közötti együttműködést, a képzések és az általuk elsajátított készségek 

(filmszakmai, vállalkozói, marketinggel kapcsolatos kompetenciák) kerüljenek összhangba az 

ágazati igényekkel. Szintén ösztönözni kell a filmágazat és más szektorok (rokon ágazatok, 

távközlési szolgáltatók, szórakoztatóelektronikai gyártók, stb.) együttműködését. (Ehhez 

segítséget nyújt a Kreatív Európa program, illetve az ERASMUS+ program is.) 

A filmpolitikának nemcsak az alkotói tevékenység, hanem természetesen a nézőt is a 

középpontba kell helyeznie függetlenül attól, hogy adott művet a széles nagyközönségnek, 
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vagy egy szűkebb nézői rétegnek szánták-e. Meg kell ismerni a nézői szokásokat, 

preferenciákat, fogyasztási szokásokat, amelyeket már egy adott mű előkészítési szakaszában 

is hasznosítani lehet. Biztosítani kell az európai filmalkotások ismertségét és fellehetőségét 

legális hozzáférés megteremtésével.  A filmművészeti oktatás is fontos beruházást jelenthet. a 

jövő közönségét illetően. A közönségfejlesztési tevékenységek a Kreatív Európa programban 

is központi helyet foglalnak el. 

A Közlemény záró fejezetében megfogalmazott következtetések szerint az európai 

filmágazatnak olyan ösztönző környezetre van szüksége, amelynek megteremtése az összes 

érintett  ágazati és tagállami szereplők, helyi szinttől nemzeti szintig terjedő érintettek  

bevonását teszi szükségessé, s amelyben  a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva  az 

Európai Unió is részt vállalhat. Ugyanakkor fontos azt látni, hogy a fő felelősség az illetékes 

tagállami hatóságoké, illetve maguké az ágazati szereplőké és érintetteké. A szektort érintő 

gyors fejlődés párbeszédet igényel az európai filmpolitikáról, melynek célja az európai 

filmalkotások hozzáférhetővé tétele, a filmágazat versenyképesebbé és nyereségesebbé tétele. 

Fentiek megvalósítása érdekében  az Európai Bizottság, a tagállamok, a nemzeti és 

regionális filmalapok szakértői, valamint más filmszakmai érintettek részvételével  2014. 

május 15-én, Cannes-ban megalakult és megkezdte munkáját az Európai Filmfórum.  

Az európai mozik lehetőségei és kihívásai a digitális korszakban
34

 

A dokumentum szerint a mozik versenyképességének megőrzésében a mozik digitalizálása, 

azaz a digitális berendezésekhez és digitális kópiákhoz való hozzáférés jelenti a kulcsot. Ezért 

fontos a szabványosítás rugalmasságának és átláthatóságának biztosítása, a jogi háttér 

kidolgozása, a digitális formátumú filmek gyűjtésének és megőrzésének biztosítása, 

különböző támogatási formák felhasználása (EU, kohéziós alapok, MEDIA program, Európai 

Beruházási Bank) 

Az európai mozi a digitális korban
35

 

Az Európai Parlament (EP) áttekintette az audiovizuális ágazatra vonatkozó legfontosabb 

dokumentumokat, elemzéseket, melyek eredményeként ajánlást fogalmazott meg a 

Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, amely 
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 A Bizottság  Közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Tanácsának Az európai mozik lehetőségei és kihívásai  a digitális korszakban COM (2010)487 final 2010.9.24. 
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szerint az európai filmművészet fontos része a kultúrának, az EU-n belül és kívül egyaránt 

kifejezésre jutatja az európai értékeket, jelentős szerepet játszik a kulturális és nyelvi 

sokféleség megőrzésében. A digitális korszak új lehetőségeket kínál a filmiparban, ami a 

filmek hatékonyabb – és jobb technikai minőségen  történő forgalmazását jelenti, 

ugyanakkor komoly kihívások elé is állítja az európai filmművészetet a digitális 

technológiákra való átállás folyamatában, különösen a finanszírozás tekintetében. Az EP már 

határozottan állást foglal amellett, hogy az európai filmipar és a hozzá tartozó mozik teljes 

digitalizálását a lehető leggyorsabban el kell végezni, és ezt európai és országos szinten 

egyaránt támogatni kell. Az állásfoglalás a jelenlegi helyzetet elemezve konstatálja, hogy az 

európai mozi különösen fontos kulturális és társadalmi dimenzióval bír, jelentős tényező az 

európai kulturális fejlődés és identitás szempontjából. 2010-ben közel 1 milliárd mozijegyet 

adtak el az EU-ban, az európai mozik több mint 30 000 munkahelyet biztosítanak. Jóllehet az 

európai filmipar potenciálja folyamatosan nő, de a mozikban vetített európai produkciók 

számának jelentős növelésére van szükség. Számos független filmszínház léte van veszélyben 

a digitális technikára való átállás magas költségei, illetve a túlnyomó részben amerikai 

filmeket vetítő filmszínházak által támasztott verseny miatt, ezért ezek számára speciális 

támogatás sürgős bevezetése indokolt.  Az EP a mozik digitalizálásával kapcsolatos 

lehetőségeket és kihívásokat taglalva felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 

támogassák anyagilag a mozik berendezésének teljes digitalizálását, hozzanak létre erre 

irányuló európai és nemzeti programokat, valamint ösztönözzék az európai filmek 

forgalmazását. Az anyag hangsúlyozza a digitális vetítési rendszerek és anyagok 

együttműködtethetőségének szükségességét, ajánlja a rendszerek ISO-szabványokon alapuló 

szabványosítását a gyártás, forgalmazás és filmvetítés területén, továbbá elismeri, hogy bár a 

filmek archiválása digitalizálásuknak, vagy digitális előállításuknak köszönhetően műszaki 

szempontból könnyebbé válik, a szabványok és a szerzői jogi kérdések tekintetében ez a 

jövőre nézve számos kihívást hordoz magában.  

Az állásfoglalás fontosnak tartja, hogy a tagállamok a digitális átállással kapcsolatos állami 

támogatási rendszerek megtervezésekor  az uniós versenyszabályokat figyelembe véve  

támogassák a nemzeti filmstúdiókat és az ezen a területen működő egyéb intézményeket. A 

finanszírozási modellek kialakításakor az állami és a magánberuházásokra egyaránt szükség 

van. Az EP dokumentuma a továbbiakban szól a filmművészeti oktatás befogadást elősegítő 

szerepéről, a forgalmazási modellekről, a bemutatási intervallumokról, a területen működő 

valamennyi szereplő összefogásának fontosságáról. Bátorítja a tagállamokat az európai 

filmalkotások lehető legszélesebb körben (mozikban és más platformokon) történő 
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bemutatására, európai koprodukciók létrehozására, melyek kontinens-szerte az európai filmek 

szélesebb körű terjesztését eredményezheti. Támogatja az európai filmkultúrát kiemelten 

támogató mozi-hálózatok (pl. Europa Cinemas) tevékenységét. 

ZÖLD KÖNYV az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális 

egységes piac lehetőségei és kihívásai
36

 

 

A dokumentum a technológiai fejleményeknek az audiovizuális művek és filmalkotások 

terjesztésére gyakorolt hatását vizsgálja, tulajdonképpen egy vitaanyag, amelynek célja a 

tárggyal kapcsolatos szakpolitikák lehetséges irányainak kialakítása.  Az anyag első részében 

a jogrendezés kérdéskörét vizsgálja az audiovizuális médiaszolgáltatások online 

továbbításában, továbbközvetítésében, és a lekérhető mozgókép-szolgáltatásoknál. Az 

Európai Bizottság elkötelezte magát, hogy egy keretrendszert hoz létre Európa egészére 

kiterjedő online szolgáltatások szerzői jogi engedélyezéséhez, mi több, a szellemitulajdon-

jogokra vonatkozó stratégiában
37 

vállalta az átfogó és egységes európai szerzői jogi kódex 

létrehozásának mélyrehatóbb megközelítését, a szerzői jogokra vonatkozó hatályos uniós 

irányelvek átfogó kodifikációjára is kiterjedően. Az audiovizuális műveket forgalmazó 

digitális piac szabályozása számos jogi és nem jogi kérdést vet fel, amelyeket a dokumentum 

megkísérel feltérképezni (Pl.: Megoldhatók-e a szerzői jogok rendezésével kapcsolatos 

problémák az engedélyezési keretrendszer továbbfejlesztésével? A filmfinanszírozás- és 

forgalmazás jelenlegi, platformokra és a területenként elkülönült bemutatásra épülő modelljei 

az audiovizuális szolgáltatások vonatkozásában is érvényesek? Milyen lehetséges előnyökkel 

és hátrányokkal járna a szerzői jog átfogó szerzői jogi kódex keretében történő uniós 

harmonizációja?) 

A másik nagy kérdéskör a jogtulajdonosok díjazása az audiovizuális művek online 

hasznosításáért. Az EU tagállamok többségében a szerzők kizárólagos gazdasági jogaikat 

átalány formájában a gyártóra ruházzák át, a szerzők rendszerint nem részesülnek 

alkalmankénti díjazásban műveik felhasználása után
38

, és nincs olyan keretrendszer sem, 

amelyben az audiovizuális művek szerzői alkalmankénti díjazásban részesülnének műveik 

online hasznosítása révén. Ugyanez a helyzet a művek előadóinak tekintetében is. A 

dokumentum szerint mind a szerzők, mind az előadók joggal tartanak igényt az online 

hasznosítás esetére szóló díjazásra, kérdés az, hogy a megfelelő díjazással kapcsolatos új, 
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 COM(2011) 427 final 2011. 7.18. 
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 Az Európai Bizottság Közleménye  a szellemitulajdon-jogok egységes piacáról (COM(2011)287.) 
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 Kivétel pl. Franciaország, Belgium, Magyarország ahol a művek szerzői  a közös jogkezelő szervezetek 

közreműködésével  alkalmankénti díjat kapnak. (F.J.) 
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közös kezelésű jogok bevezetésével garantálható, vagy alternatív mechanizmusok is 

kialakíthatók annak biztosítására, hogy a szerzők és az előadók díjazása megfelelően tükrözze 

egy adott mű sikerét.  

A dokumentum bemutatásának zárásaként szólni kell a mozgóképörökséggel foglalkozó 

intézményekről, amelyek közérdekű feladataik (a gyűjteményük állagmegóvása, 

helyreállítása, valamint kulturális és oktatási célú hozzáférhetővé tétele) ellátása kapcsán 

érdekeltek archívumaik digitalizálásában és online platformokon való hozzáférhetővé 

tételében. Az archívumok többsége nem, illetve korlátozott mértékben jogtulajdonosa a 

gyűjteményeiben őrzött filmeknek, a jogok megszerzése idő- és költségigényes. Az európai 

archívumok aggályukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi uniós keretrendszer 

nem nyújt számukra megfelelő jogbiztonságot feladataik elvégzéséhez. Kérdésként 

fogalmazódott meg, hogy fentiekkel kapcsolatban szükséges-e a jogszabály módosítás, vagy 

pedig a vonatkozó EK irányelvben
39

 foglalt nem kötelező kivételek
40

 kötelezővé tételével és 

alkalmazásuk tagállamok közötti harmonizálásával megoldható-e jogbiztonság szavatolása az 

archívumi feladatellátásban. Az európai archívumok ez utóbbi megoldást szorgalmazzák. A 

dokumentum végezetül a fogyatékossággal élők érdekeinek védelméről is szól, mely szerint 

számukra is garantálni kell az audiovizuális művekhez való akadálymentes hozzáférést 

feliratozással, vagy megfelelő hanganyaggal történő kiegészítéssel. A hozzáférés 

optimalizálását az európai digitális menetrendnek megfelelően kell elvégezni.  

 

Az Európai Parlament és Tanács ajánlása a mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati 

tevékenységek versenyképességéről
41 

 

Az ajánlás célja, hogy elősegítse az európai mozgóképörökségben rejlő ágazati és kulturális 

lehetőségek jobb kihasználását, a filmalkotások konzerválása és helyreállítása terén az 

innovációt, kutatást és technológiai fejlesztést előmozdító szakpolitikák támogatása útján. Az 
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 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29. EK  irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról. 
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 2001/29 EK Irányelv 5. cikk (2) A tagállamok a 2. cikkben szabályozott többszörözési jog alól kivételeket, illetve 

korlátozásokat állapíthatnak meg a következő esetekben: c) a nyilvánosan hozzáférhető könyvtárak, oktatási intézmények 

vagy múzeumok, valamint az archívumok által végzett egyes többszörözési cselekmények tekintetében, amelyek közvetlenül 

vagy közvetve sem irányulnak kereskedelmi vagy gazdasági célra;  

5.cikk (3) n) az adásvételi vagy felhasználási feltételek alá nem eső, a (2) bekezdés c) pontjában említett intézmények 

gyűjteményeiben nem szereplő műveknek illetve más védelem alatt álló teljesítményeknek a nyilvánosság egyes tagjai 

számára közvetítéssel, illetve hozzáférhetővé tétellel, kutatás vagy egyéni tanulás céljából történő felhasználása, az említett 

intézmények helyiségeiben e célra kijelölt terminálokon;  
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 Az Európai Parlament és Tanács 2005/865/EK ajánlása (2005. november 16.) a mozgóképörökségről és a kapcsolódó 

ágazati tevékenységek versenyképességéről 
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ajánlás megállapítja, hogy valamennyi tagállamban léteznek már az audiovizuális örökségük 

részét képező filmalkotások gyűjtését és megőrzését szolgáló rendszerek. A tagállamok 

audiovizuális öröksége együttesen alkotja az európai audiovizuális örökséget, amelyhez még 

jobb hozzáférést kell lehetővé tenni oktatási, kutatási vagy egyéb hasonló jellegű, nem 

kereskedelmi célú felhasználásra, minden esetben a szerzői és szomszédos jogokkal 

összhangban. Ennek érdekében a javasolja a tagállamoknak, hogy hozzák meg a megfelelő 

jogalkotási és közigazgatási intézkedéseket az audiovizuális örökségük védelme érdekében, 

biztosítsák a szükséges finanszírozási forrásokat és technikai lehetőségeket. 

 

A Tanács következtetései az európai mozgóképörökségről és a digitális korszak kihívásairól
42

 

A dokumentum az előzőekben bemutatott ajánlásban foglaltak megvalósulását, illetve a 

tárgykör aktuális kérdéseit tárgyalja, elismerve, hogy a mozgóképörökséggel foglalkozó 

intézmények egyszerre szembesülnek az analóg korszak ma is érvényes kihívásaival és a 

digitális korszak új kihívásaival. A digitális környezet lehetővé teszi, hogy a 

mozgóképörökséghez az alkotók, a szakemberek, a kutatók, az oktatási intézmények és 

általában a polgárok határok nélkül könnyen hozzáférhessenek. Ily módon hozzájárul a 

kreativitás fejlesztéséhez, a kulturális cserék nagyobb számához, valamint ahhoz, hogy az EU 

kultúráinak és nyelveinek sokfélesége szélesebb körben legyen hozzáférhető. A politikai 

döntéshozók, az érdekelt felek és általában véve a polgárok körében tudatosítani kell, hogy a 

mozgóképörökség  közte a digitális anyagok  gyűjtése, megőrzése, helyreállítása szükséges 

és fontos feladat. A Tanács hangsúlyozza elkötelezettségét, hogy tevékenyen támogatja a 

mozgóképörökséggel foglalkozó intézményeket, egyben felhívja a figyelmet a köz- és 

magánszféra közötti partnerség kiegészítő szerepére.  

 

A fentebb ismertetett uniós dokumentumok talán jól reprezentálják azokat az irányokat és 

erőfeszítéseket, amelyeket az EU tesz az európai filmművészet és filmipar versenyképesebbé 

tétele érdekében. Részben ezek a dokumentumok szolgáltatnak alapot ahhoz a most folyó 

elemző vizsgálathoz és tagállami vitához, amely az Európai audiovizuális politika a digitális 

korban címet viseli, s amely hamarosan Tanácsi következtetések formájában lát napvilágot. 
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I.1.4. A jogi szabályozás alakulásával kapcsolatos értékelő megállapítások 

A vizsgált időszak talán legnagyobb eredménye az Mktv. megszületése volt, amely rögzítette 

az állami szerepvállalás szükségességét a magyar filmművészet és filmgyártás területén, 

meghatározta a támogatás alapelveit, formáit, a támogatás igénybevételének feltételeit, a 

támogató szervre vonatkozó főbb előírásokat, a filmszakmai hatósági eljárás alapelveit. A 

törvény a vizsgált időszakban számos módosításon esett át, amelyekre az EU által támasztott 

követelmények, a gyakorlati tapasztalatok, s nem utolsó sorban a 2010. évi kormányváltást 

követően bekövetkezett támogatási struktúraváltozás miatt volt szükség.  

Jóllehet a filmszakma területén 2010-ben bekövetkezett paradigmaváltás egyfajta zavart, sőt 

„pánikhangulatot” idézett elő filmszakmai körökben, a helyzet jogi értelemben folyamatosan 

szabályozott volt, a problémát inkább a szervezeti keretek ideiglenes bizonytalansága, 

működési zavara okozta. 

A változást előíró politikai akarat viszonylag gyorsan törvényi formában manifesztálódott. 

Mindamellett, hogy az Mktv.-ben megfogalmazott célok és alapelvek nem változtak, a 

megvalósítás eszközrendszere gyökeresen átalakult. 

A szakmai önigazgatáson nyugvó közalapítványi támogatói szervezet (MMK) helyére egy 

teljesen más,  bár jellegét tekintve non profit  gazdasági társasági alapra épülő támogatói 

szervezet (MNF) jött létre.  

Az Mktv. hatálya alá tartozó állami támogatások formája kizárólagosan a szelektív támogatás 

lett, megszüntetve ezzel a normatív és a strukturális támogatási formákat.  Ugyancsak fontos 

változás, hogy a támogatás nemcsak pályázat útján, hanem egyedi kérelem alapján is adható, 

szemben az ezt megelőző megoldással, ahol az általános pályázati forma mellett az egyedi 

kérelem csak kivételesen, és csak abban az esetben volt alkalmazható, ha a megvalósítani 

kívánt cél elérése másképpen nem volt biztosítható. Mindez jelentéktelen különbségnek 

tűnhet, azonban míg a korábbi a jogszabály a pályázati eljárások lebonyolítása felé szorította a 

támogató szervezeteket, addig jelenleg a támogató diszkrecionális jogkörébe tartozik egy 

adott támogatási kérelem igénylési formájának meghatározása. 

Fontos és pozitív változás a korábbi szabályokhoz képes a támogatásokhoz rendelt 

forrásautomatizmus
43

 bevezetése és a közvetett támogatás formájában igénybe vehető 

adókedvezmények kiterjesztése.  

                                                           
43  Mktv. 9/A. § (2) A hatoslottó szerencsejáték játékadójának 80 százalékát az MNF e törvény szerinti feladatai ellátására 

kell fordítani, és ezt a kiadást az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetében kell 

megtervezni 
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A változások közül ugyancsak kiemelendő, hogy bár a nemzeti filmvagyon vagyonkezelési 

joga a Magyar Nemzeti Filmarchívum jogutódjához a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézethez (MaNDA) került, annak lényeges, mondhatni legértékesebb elemét, a 

hasznosítás, ill. terjesztés jogát a törvény az MNF-hez utalta. Itt jegyzem meg, hogy ez a 

törvényi rendelkezés a hatályba lépésétől (2012.) számított négy év alatt sem nyert 

végrehajtást.
44

 

Fontos változás, hogy a korábban a kormányzati apparátus, jelesül a kultúráért felelős tárca 

önálló intézményeként (majd a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részeként) működő 

Nemzeti Filmiroda immár a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, mint 

mozgóképszakmai hatóság égisze alatt működik.  

A jelenleg hatályos filmtörvény megfelel a vonatkozó EU szabályoknak, a szabályok hazai 

joganyagba történő implementációja megtörtént.  

A filmszakmai területet érintő alacsonyabb szintű jogszabályok a vizsgált időszakban 

követték az Mktv. változásait, sőt az általuk szabályozott normarendszer jelentős része (pl. a 

mozgóképszakmai hatóság működésére vonatkozó szabályok) beolvadva az Mktv.-be 

törvényi szintű szabályozást nyertek. 

Noha az elkészült és kihirdetett jogszabályok megítélését érdemben kevéssé befolyásolja, de 

szólni kell a jogalkotás folyamatáról is. A vizsgált időszak első felében a filmszakmai 

jogszabályok – kiemelten az Mktv. – széleskörű szakmai és politikai konszenzusra épültek. 

Ennek filmszakmai oldalról „formalizált” képviselete is volt a Mozgóképszakmai Kerekasztal 

révén. A 2010. utáni jogalkotás folyamatában a politikai akarat kifejeződése dominált, a 

szakmai elemet a kormány által kinevezett, a nemzeti filmipar (megújításáért) fejlesztéséért 

felelős kormánybiztos képviselte. A korábban tárgy szerint illetékes kulturális tárca e 

folyamatokban a háttérbe szorult, szerepét – jóllehet ideiglenesen − de facto a Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium vette át. Persze maradtak feladatok a kultúráért felelős tárcánál 

(jelenleg Emberi Erőforrások Minisztériuma): a törvény rendeletalkotási jogot biztosít a 

miniszter számára a nem filmgyártásra vonatkozó mozgóképszakmai tevékenységek 

támogatásának szabályozására, illetve az „art” mozivá minősítéshez szükséges feltételek és a 

moziknak a fogyatékkal élő emberek számára való hozzáférhetőségének feltételei 

szabályozására. A Nemzeti Filmiroda NMHH alá történt betagozódása okán az Mktv. olyan 

sui generis szervezet vezetőjének biztosít jogalkotási felhatalmazást, aki egyébként az Mttv. 

szabályrendszerében fejti ki tevékenységét. Így tehát az NMHH Elnöke rendeletalkotási jogot 

                                                           
44 Lásd: a disszertáció állami filmvagyonról szóló fejezetében foglaltakat 
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kap az olyan mozgóképszakmai hatósági kérdésekben, mint pl. a nyilvántartásba vétel, 

korhatár besorolás, támogatási eljárás egyes kérdései.   

A vizsgált időszak jogi szabályozásának előzőekben leírt rövid ismertetése és értékelése csak 

a jéghegy csúcsát érinti, számos érdekes kérdés és szabályozási terület (pl. a közterület 

filmforgatási célú használatával kapcsolatos szabályok, amelyek megalkotásában  a törvény 

felhatalmazásával szerep jut a Kormánynak, a közigazgatás-szervezéséért, és az 

adópolitikáért felelős minisztereknek, valamint a települési önkormányzatoknak) tárgyalását e 

fejezetben terjedelmi okokból kénytelen voltam mellőzni.  

Összességében azonban megállapítható, hogy a vizsgált időszak alatt a jogi környezet 

megfelel a hipotézisemben I.1. pontjában megfogalmazott alapelveknek. A szabályozás 

összhangban van az Alaptörvényben foglaltakkal, az állami szerepvállalás törvényileg 

garantált, az intézményrendszer feladat- és hatásköre jogszabályokban rögzített, s bár néha 

szokatlan megoldásokat mutat, de jogilag nem kifogásolható. A jogszabályok harmonizálnak 

az Európai Unió szabályrendszerével. Ugyanakkor megállapításom szerint a hipotézisem III. 

pontjában írt filmszakmával történő kooperáció csak a 2004-2010 közötti időszakban valósult 

meg, a 2010 utáni jogalkotásában legfeljebb formálisan van jelen. 

Azt gondolom, hogy a filmművészet és filmipar eredményes működéséhez a megfelelő 

jogszabályi környezet csak egy szükséges, de nem elégséges feltétel. Egy olyan keret, amely 

meghatározza a mozgásteret, körülírja „játékszabályokat” és garantálja azok betartását. A 

jogszabály adta háttér egy olyan forma, amelynek tartalmát, és annak minőségét a konkrét 

szereplők, támogatók és támogatottak határozzák meg. A szereplők közül meghatározó 

jelentőségű az az állami intézményrendszer, amely a filmszakmával kapcsolatos állami 

szerepvállalás szervezeti kereteit testesíti meg. 

I.2. A filmszakma működésének intézményi háttere 

I.2.1. Az állam irányító szerepe 

A filmszakma állami irányítása a filmművészetet is magába foglaló kultúrpolitikai stratégia 

kidolgozásán és megvalósításán keresztül, az előző fejezetben részletezett jogalkotói 

tevékenységgel, az éves költségvetési törvényekben foglalt támogatási keretekkel, valamint az 

állami intézményrendszer irányítói, felügyeleti tevékenységével valósul meg. 

A Magyar Országgyűlés szerepe a törvények megalkotásában, egyes intézmények 

létrehozásában és felügyeletében valósul meg. A Kormány a kormánystratégia (benne a 

kulturális ágazatra vonatkozó stratégia) kidolgozásával és végrehajtásával, a törvények és a 
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költségvetés előkészítésével, saját hatáskörében hozott jogszabályokkal (kormányrendeletek), 

illetve az állami irányítás egyéb eszközeivel (kormányhatározatok) látja el. Ez utóbbiak ugyan 

nem minősülnek jogszabálynak, de az irányítás talán legfontosabb eszközeként 

jellemezhetőek, végrehajtásuk az intézkedések „címzettjei” számára kötelezőek. A Kormány 

 általában a terület szerint illetékes tárca útján  hozza létre (alapítja) az egyes támogató 

szervezeteket, gyakorolja felettük az irányítói, felügyeleti jogokat. A miniszterek a feladat- és 

hatáskörükről
45

 szóló jogszabályban
46

 foglaltak szerint végzik munkájukat.  Az ellenőrzési 

feladatokat – az ágazati minisztériumi ellenőrzési jogkörökön túl  az Állami Számvevőszék 

(ÁSZ), és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) látja el.  

I.2.2. Állami irányítás 2002-2010. között 

A 2002-ben hivatalba lépő Medgyessy-kormány kulturális politikájának egyik fő elemévé 

tette a filmművészet és filmipar helyzetének rendezését, célul tűzve a filmtörvény mielőbbi 

megalkotását és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) portfóliójában lévő 

filmvagyon (filmjogok, állami tulajdonú stúdiók, MAFILM, MOKÉP, Magyar 

Filmlaboratórium) sorsának rendezését.  

2003 januárjában a miniszterelnök személyes fogadta a filmszakma prominens képviselőit
47

. 

A találkozón született megegyezés a következőkben foglalható össze: 1. 2003-ban meg kell 

alkotni a filmtörvényt; 2. az MMK továbbra is az állami források elosztásának legfőbb 

intézménye marad; 3. az állami támogatás mértéke 2010-re eléri az évi 10 milliárd forintot; 4. 

a nemzeti filmvagyon körébe tartozó filmek tulajdonjoga nem idegeníthető el, a 

vagyonkezelői jogok a Magyar Nemzeti Filmarchívumhoz kerülnek; 5. a Kormány a 

fentiekkel kapcsolatos tárgyalások során kizárólag a Mozgóképszakmai Kerekasztalt48 tekinti 

tárgyalópartnernek. 

A 2003. januárjában tartott 34. Magyar Filmszemle nyitó sajtótájékoztatóján – óriási szakmai 

és sajtóérdeklődés mellett – Medgyessy Péter bejelentette a fenti megállapodást. A szakmai 

előkészítés során végig nagy hangsúllyal jelent meg a költségvetési támogatás növekedéséhez 

fűződő állami garancia igénye. A szakma többsége azt szerette volna, ha miniszterelnök által 

                                                           
45 Kiemelendő az ún. származékos jogalkotási hatáskörük: törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján önálló, 

vagy más tárcával közös (együttes) rendeletet alkothatnak 
46 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

 
47 A filmszakmát Jancsó Miklós, Szabó István és Port Ferenc képviselte a megbeszélésen 
48

 A Mozgóképszakmai Kerekasztalt számos filmes szervezet képviselői, illetve meghatározó filmes személyiségek alkották. 

A Kerekasztalon belül idővel sikerült a kezdetekben igen távol lévő álláspontokat közelíteni, „konszenzus-közeli” állapotot 

létrehozni. Így a kormányzat képviselőinek csupán egy szakmai tárgyalópartnerrel kellett egyeztetnie. 
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megígért támogatási összeg magában a törvényben került volna rögzítésre. Természetesen ezt 

az igényt a vonatkozó jogszabály miatt nem lehetett teljesíteni, így a tárca kereste a jogi 

megoldást olyan garanciavállaláshoz, amely a szakmának is elfogadható. Ezt a megoldást a 

mozgóképről szóló törvénnyel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 2287/2003. (XI.26) 

Korm. határozattal próbálták meg elérni, két fontos elem rögzítésével, egyrészt annak 

kimondásával, hogy a hazai mozgóképipari ágazatot kiemelt, stratégiai iparágnak kell 

tekinteni. Másrészt a határozat kimondta, hogy az állam által mozgóképszakmai célokra 

biztosított költségvetési támogatás 2004-ben érje el a 6,5 milliárd forintot, továbbá, hogy a 

költségvetési törvényeket úgy kell előkészíteni, hogy a mozgóképszakmai célokra a támogatás 

2005-ben elérje a 8 milliárd, 2006-ban pedig a 10 milliárd forintot49.
 

Az Mktv. hatályba lépését követően a kormány határozott a nemzeti filmvagyon kezelői 

jogának a Magyar Nemzeti Filmarchívumhoz (MNFA) történő átadásának menetrendjéről
50

.  

A vagyonátadás részletes feltételeit a 2250/2006. (XII. 23.) Korm. határozat állapította meg. 

A 2002-2010 közötti időszakban a filmszakma állami irányításával kapcsolatos ágazati 

feladatokat a kulturális ügyekért felelős Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, illetve 

2006-tól a részben jogutód Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztere látta el. A miniszter 

felügyelte a filmszakmai támogatásokat nyújtó MMKA-t, a Magyar Történelmi Film 

Közalapítványt (MTFA), a Nemzeti Kulturális Alapot, és irányította a filmszakmai hatósági 

feladatokat ellátó Nemzeti Filmirodát, valamint a közgyűjteményként működő MNFA-t, azaz 

a filmszakma állami irányítása egy tárca hatókörébe összpontosult. A minisztérium ebben az 

időszakban kiemelt figyelmet fordított a filmszakmai kérdésekre, 2003-ban önálló főosztályt 

hozott létre (Audiovizuális Főosztály)
51

.   

A tárca vezetői miniszteri és szakállamtitkári szinten folyamatosan részt vettek a különböző 

filmszakmai fórumokon, illetve az MMK éves alapítói közgyűlésein, a tárca munkatársai − a 

miniszter által jelölt kurátorként, illetve az ellenőrző bizottság tagjaiként − részt vettek az 

MMK munkájában, továbbá képviselték a minisztériumot az NKA filmszakmai 

kollégiumában.  

 

                                                           
49

 A kormányhatározat értelemszerűen a közvetlen támogatásokra vonatkoztatta a számokat, hiszen a filmtörvényben csak 

később rögzített adókedvezmény, azaz közvetett támogatás „működésére” még nem voltak prognózisok. Ami a konkrét 

számokat illeti, ezek illuzórikusnak bizonyultak, az MMKA csak az ígért összeg töredékéhez jutott hozzá, s ez a későbbi 

megszűnésének legfőbb okává vált. 
50

 2140/2005. (VII.14.) Korm. határozat a nemzeti filmvagyon rendezésével kapcsolatos egyes feladatokról  
51  2006-től a Főosztály megszűnt, osztály szintjén a Művészeti Főosztályba olvadt.  
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I.2.3. Állami irányítás 2010-2014. között 

Az MMK-ra épülő támogatási rendszer a későbbiekben részletezendő okok miatt 2010-re 

válságba jutott. Az MMK kuratóriuma és az OKM minisztere ugyan aláírt egy négy évre 

szóló  konszolidációt is tartalmazó  támogatási szerződést, amelyben a felhalmozott 

adósságállomány  szolid támogatási tevékenység mellett  elvileg feldolgozható lett volna, 

az új Kormány ezt nem tekintette legitimnek, így végrehajthatónak sem. Az MMK  jogi 

értelemben 2011 nyaráig még fennmaradt, de a kuratórium érdemi döntéseket már nem 

hozott. Ugyanakkor a Kormány a 1008/2011. (I.17.) Korm. határozattal a magyar filmipar 

versenyképességét előmozdító intézkedéseket megalapozó stratégia kidolgozására 2011. 

január 18-tól egy év időtartamra kormánybiztost (a továbbiakban: filmügyi kormánybiztos) 

nevezett ki.
52

 

A nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 1167/2011. 

(V.26.) Korm. határozat számos fontos kérdésről rendelkezett, amely szerint a Kormány 

felhívta 

- a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 29. § (3) bekezdése alapján az MNV Zrt.) útján gondoskodjon kizárólagos 

állami tulajdonú zártkörű részvénytársaság formájában működő gazdasági társaság 

megalapításáról53; 

- a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti erőforrás 

miniszterrel, a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel – az MNV Zrt. útján – a 

nemzeti fejlesztési miniszterrel közösen dolgozza ki a megalapítandó társaság 

feladatára, működésének jogi keretére és ahhoz kapcsolódóan a társaság legalább 

hároméves üzleti terve alapvető feltételeire, jövőbeli finanszírozására vonatkozó 

koncepciót; 

- a nemzeti erőforrás minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti 

fejlesztési minisztert, valamint a nemzeti filmipar megújításáért felelős 

kormánybiztost, hogy a nemzeti filmipar megújításának koncepciója keretében 

dolgozza ki a Magyar Mozgókép Közalapítvány jövőbeli helyzetének rendezésével 

kapcsolatos stratégiát; 

                                                           
52  A kormánybiztos kinevezését a Kormány a 1508/2011. (XII. 29.) Korm. határozattal 2013. január 18-áig 

meghosszabbította, majd a 1006/2013. (I. 10.) Korm. határozattal – ezúttal határidő megjelölése nélkül  ismételten 

meghosszabbította. 
53 A határozat mellékletében rendelkezik a létrehozandó társaság finanszírozásához szükséges forrás megteremtése érdekében 

indokolt átcsoportosításról 
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- a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztost, a nemzeti erőforrás 

minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti filmipar 

megújításának koncepciója keretében dolgozza ki a nemzeti filmvagyonnal történő 

gazdálkodás stratégiáját, ennek keretében vizsgálja meg a nemzeti filmvagyon 

vagyonkezelői jogának az előzőekben jelöltek szerinti társaság részére történő 

átadásának – az MNV Zrt. által egyeztetett – feltételeit is, és nyújtsa be a Kormány 

részére a stratégia megvalósításához szükséges jogszabály módosítási javaslatokat. 

 

A kormányhatározatban foglaltak végrehajtása gyors ütemben megtörtént, a rendelkezéseket 

az Mktv. módosításáról szóló, 2012 januárjában hatályba lépő 2011. évi CLXIX. törvény már 

tartalmazta. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos 

időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII.30.) Korm. határozat által előírt 

felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. 

(XII.27.) Korm. határozat  többek között  döntött a Magyar Történelmi Film 

Közalapítvány, valamint a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány 

megszüntetéséről. A 1202/2011. (VI.21.) Korm. határozat döntött a Magyar Mozgókép 

Közalapítvány megszüntetéséről. 

A magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról 

szóló 1203/2011. (VI.21.) Korm. határozat jóváhagyta a Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) által a 

filmtámogatás új rendszerével, illetve a hazai filmipar működésével összefüggő feladatok 

megosztása tárgyában kötött megállapodást, egyben felhívta a közigazgatási és igazságügyi 

minisztert, hogy a megállapodás alapján szükség szerint készítse elő a vonatkozó 

kormányrendelet módosítását.
54  

A filmszakma állami irányításával kapcsolatos hatáskörök részben a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendeletből vezethetők le, amely 

szerint az emberi erőforrások minisztere a kultúráért való felelőssége keretében előkészíti a 

muzeális intézményekre, a könyvtárakra, a közművelődésre és a levéltárakra, a 

művészettámogatásra, a mozgóképszakmára és a kultúra finanszírozására vonatkozó 

jogszabályokat, továbbá a kultúráért való felelőssége keretében  a Magyar Művészeti 

                                                           

54 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről 
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Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a Kormány kultúrpolitikáját és felel 

annak megvalósításáért és érvényesítéséért.  

Az OKM-t váltó NEFMI, majd EMMI a kulturális stratégia kidolgozásával adós maradt, a 

filmművészetre vonatkozó szakmai koncepció kidolgozásáról nem is beszélve. Álláspontom 

szerint a tárca elvesztette a tényleges befolyását a filmművészet és filmipar szakmai 

felügyelete felett, bár néhány terület jogszabályi rendezése (nem filmgyártású célú 

tevékenységek támogatásáról szóló miniszteri rendelet megalkotása, illetve az „art” besorolás 

szabályainak meghatározása) a tárcánál maradt.  

A filmszakmai terület irányításának „igazi” letéteményese a 1008/2011. (I.17.) Korm. 

határozattal létrehozott nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztosi poszt 

tulajdonosa, Andrew G. Vajna lett, akinek feladata a mozgóképkultúra megőrzésével, 

fejlesztésével, továbbá az audiovizuális alkotómunka állami támogatásával, valamint a 

magyar filmipar versenyképességének előmozdításával kapcsolatos stratégia kidolgozása volt.  

E feladat végrehajtásához a kormányhatározat számos feladat- és hatáskört rendelt, ezek közül 

talán a legfontosabbak: a hazai filmipar jogi, gazdasági és intézményi feltételrendszerének 

felmérése, elemzése és értékelése; a mozgóképszakmát érinti lehetséges vagyongazdálkodási 

feladatok meghatározása, az állami (közalapítványi) tulajdonban álló filmes portfólió 

hasznosítására irányuló koncepció kidolgozása. A kormánybiztos véleményezési és részvételi 

joggal rendelkezik a mozgóképszakmát érintő kormányzati egyeztetéseken, közreműködik az 

ezzel kapcsolatos kormány-előterjesztések előkészítésében. 

A fenti kormányhatározatban foglaltak is azt tanúsítják, hogy a Kormány továbbra is nagy 

figyelmet fordított a mozgóképszakma kérdéseire, a kérdés csupán az, hogy ezen feladatok 

miért nem a kultúráért felelős tárca feladat- és hatáskörei között jelentek meg. A kérdésnek 

különös nyomatékot ad az a tény, hogy a kormánybiztos tevékenységét a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium segítette, a kulturális tárca még ezen, „kiegészítő” szerepkörben 

sem jelenik meg. 

Az eredetileg egy évre szóló kormánybiztosi megbízatás több alkalommal is 

meghosszabbításra került
55

, immár határozatlan időre szól. A kormánybiztos tevékenységi 

köre is változott némiképp, most már  az elért eredményekre támaszkodva  „a hazai 

filmipar és filmkultúra további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület 

hatékony működtetése érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása” a fő feladata.
56

 

                                                           
55 Lásd: 1508/2011. (XII.29.) Korm.hat, 1006/2013. (I.10.) Korm.hat.; 1360/2014. (VI.30.) Korm.hat., 1211/2016. (IV.26.) 

Korm.hat. 
56 Idézve a 1360/2014. (VI.30.) Korm.hat 1. pontjából 
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A kormánybiztos munkáját 2014-től a Miniszterelnökség segítette, 2016 áprilisától már 

szakmai irányítót is kapott a miniszterelnök kabinetfőnöke személyében
57

. 

 

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító/tulajdonosi jogait az állami 

vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján 

gyakorolja.
58

 A mozgóképszakmai hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala. 

Az egyes mozgóképszakmai hatósági feladatok ellátása érdekében a Hivatal működteti a 

Nemzeti Filmirodát. A Nemzeti Filmiroda szervezetének és feladatainak részletes szabályait a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.  

Röviden összegezve a mozgóképszakma állami irányításával kapcsolatos áttekintést 

elmondható, hogy a 2004 – 2010. közötti időszakban a közigazgatási feladatok a kultúráért 

felelős tárca (NKÖM, ill. OKM) kezében összpontosultak, de természetesen egyes 

részkérdésekben folyamatos együttműködés valósult meg más tárcákkal. (Pl. adóügyekben, 

költségvetési és vagyoni kérdésekben a Pénzügyminisztériummal.) Az is megállapítható, hogy 

ezen időszakban fennállt a folyamatos párbeszéd a kormányzat és a filmszakma képviselői 

között, jóllehet az nemcsak az együttműködésről, de  főként az állami támogatások 

folyamatos csökkenése okán  jelentős konfliktusokról is szólt.  

A 2010-ben bekövetkezett kormányváltás a kultúra  benne a filmszakmai terület  

államszervezeten belüli pozícióját is megváltoztatta. A kultúráért felelős tárca egy olyan 

nagyméretű, és szerteágazó területeket magába foglaló intézmény lett
59

, amelyben a kultúra 

jelentőségéhez képest jóval kevesebb figyelmet kapott. A filmes területen felhalmozódott 

problémákkal való „bajlódás” (adósságrendezés, szervezeti átalakítások) nyilván nem volt 

vonzó a tárca számára, de mint az az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottsága 2011. 

november 3-án „filmszakmai”
60

 napján elhangzottakból kiderült, a Kormány sem a NEFMI 

közreműködésével képzelte el a filmszakma megújulását. A megbeszélésen ugyanis a tárca 

kulturális államtitkára  óvatosan fogalmazva bár  kormányzati döntésnek nevezte, hogy a 

filmszakma átalakítása és a filmfinanszírozás jövője a kulturális államtitkárság helyett a 

filmügyi kormánybiztoshoz került.  

                                                           
57 Lásd: a 1211/2016. (IV.26.) Korm.hat. 1. pontjában foglalt rendelkezést 

 
58 Lásd: az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a 
59 A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  152/2014. (VI.6.) Korm. rend. 48. §-ában foglaltak szerint az emberi 

erőforrások minisztere 15 (!) szakterületet irányít, ill. felügyel. 
60 A napirend hivatalos megnevezése:”Tájékoztatás a magyar filmes támogatások, filmfinanszírozás, filmgyártás helyzetéről” 

A Bizottság tagjain túl részt vettek a megbeszélésen: Szőcs Géza NEFMI államtitkár, Andrew G. Vajna kormánybiztos, 

Havas Ágnes MNF vezérigazgató, illetve a filmszakma 10  képviselője. 
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Mint mondotta, ezt a döntést ö maga kudarcként élte meg, amelynek okául részben a 

filmszakma „hallgatását” tette felelőssé.
61

 

Kétségtelen, hogy átalakítás során egykor rendkívül agilis filmes szakma érdekérvényesítő 

szerepe nem volt tapasztalható, az egykor alapvető kritériumnak tekintett szakmai önigazgatás 

felszámolását  tisztelet a kivételnek
62

  rezignáltan (vagy nagyon is tudatosan, gondolva a 

„jövőre”) vették tudomásul. A Mozgóképszakmai Kerekasztal immár nem létezett, a Magyar 

Filmművészek Szövetsége e szándéka ellenére sem talált hangot az új állami szereplőkkel. A 

szakma jó részének „hallgatása” érthető volt, hiszen az előző kormány által bevezetett 

hitelkonstrukció bedőlése sok filmest egzisztenciális válsággal fenyegetett, melynek 

megoldását csak az új kormánytól, nota bene A.G.Vajnától remélhették. Bár a 

Mozgóképszakmai Kerekasztal összehívására nem került sor, de a filmtörvény módosítása 

okán a már említett „filmszakmai napra” a néhány közismert filmes (rendezők, producerek, 

forgalmazók) meghívást kapott, akik felszólalásaikban főleg az általuk képviselt szűkebb 

területek érdekeit hangoztatták. Csak néhány felszólaló „vette a bátorságot” az átalakítással 

kapcsolatos kritikának, főleg a folyamatos szakmai képviseleti részvétel hiányának 

megfogalmazására. 

Így tehát filmszakma állami irányításában beállott döntő változásokat a filmügyi 

kormánybiztos vezényelte le a KIM támogatásával, a NEFMI jószerivel csak szemlélője volt 

az eseményeknek. A folyamat a MaNDA mint kulturális közgyűjtemény 

Miniszterelnökséghez csatolásával tetőzött be.  

I.2.4. Az állami támogatás elosztását végző szervezetek 

I.2.4.1. Az állami támogatások formái 

Közvetlen támogatás 

A mozgóképszakma közvetlen támogatása - a filmalkotás jellemzőitől, így különösen a 

filmalkotás forgatókönyvétől, költségvetésétől, művészi értékétől, a filmalkotás szerzőinek, 

alkotóinak és szereplőinek személyétől, vagy az egyéb támogatandó cél jellegétől függően - 

pályázat vagy egyedi kérelem alapján történik. A közvetlen támogatás visszatérítendő vagy 

vissza nem térítendő formában nyújtható. A visszatérítendő támogatások esetében a 

visszatérítés módját és mértékét a támogató határozza meg. 

                                                           
61

 Lásd: az Ogy. Kulturális és Sajtó Bizottsága KSB-20/2011. sz. jegyzőkönyve 30-31. old. 
62

 Elsősorban a Magyar Filmművészek Szövetsége vezetőségének tagjai fogalmaztak meg kritikát a változások irányát és 

módját illetően 
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Az Mktv. szerint az alábbi mozgóképszakmai tevékenységek céljára nyújtható támogatás: 

- filmterv fejlesztés; 

- filmgyártás előkészítés; 

- filmgyártás; 

- filmterjesztés, valamint a filmterjesztést és a filmértékesítést elősegítő marketing 

tevékenység; 

- filmkópia felújítás és archiválás; 

- mozgóképszakmai kutatás és képzés; 

- mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve rendezvényen, filmfesztiválon való 

részvétel; 

- mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása, 

- infrastrukturális fejlesztések. 

 

Közvetlen támogatásban a magyar filmalkotás és a magyar részvételű filmalkotás 

részesíthető. Ez a korlátozás nem vonatkozik az „art” besorolású filmalkotások 

forgalmazásának támogatására. A közvetlen támogatás maximális mértékére, illetve a 

támogatás nyújtásának feltételeire vonatkozó részletes szabályokat az Mktv., illetve a 

támogató szervezetek támogatási szabályzatai határozzák meg. 

A fenti leírtak megfelelnek a 2004-2010 között működő szelektív támogatási formának, ámde 

a jelzett időszakban két másik támogatási forma is létezett. Az ún. normatív támogatás a 

támogató szervezet által meghirdetett feltételek esetén illette meg az igénylő filmelőállítót, 

illetve a filmterjesztőt, mely támogatást az előbbi új filmalkotás elkészítéséhez, utóbbi  

filmalkotás terjesztéséhez, illetve „art” mozi üzemeltetéséhez használhatott fel. A normatív 

támogatás egy speciális eljárási rendben volt elérhető, amely igény-bejelentési, illetve a 

normatív támogatás-igénylési szakaszból állt. A gyakorlatban az MMK alkalmazta ezt a 

támogatási formát, amelyet olyan filmelőállítók igényelhettek, akik az igénybejelentés 

alapjául szolgáló referencia-filmükkel fesztiválsikereket, illetve jelentős mozi nézőszámot 

értek el, illetve a normatív támogatás elérhető volt a magyar, és a külföldi „art” filmek 

forgalmazásának és az „art” mozi-termek üzemeltetésének támogatására is. A normatív 

támogatás a filmesek körében igen népszerű volt, egyfajta „járandóságként” tekintettek rá. De 

csak akkor működött volna igazán jól, ha az MMK minden évben rendelkezett volna a 

normatív támogatások folyósításához szükséges stabil forrásokkal, ezek azonban  különösen 

az MMK létezésének utolsó éveiben  már hiányoztak. A másik probléma a felhasználás 
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oldalán jelentkezett. A filmgyártáshoz biztosított normatív támogatások sokszor nem új film 

megalkotására fordítódtak, hanem a referencia filmek „póttámogatására”, pl. hitel, vagy 

visszatérítendő támogatásból eredő tartozás kiváltására. Véleményem szerint a normatív 

támogatási forma a filmforgalmazás területén hasznosnak bizonyult, a gyártás e forma szerinti 

támogatásának megszüntetése viszont indokolt volt. A másik speciális támogatási forma az 

ún. strukturális támogatás
63

 volt, amely a vonatkozó jogszabály szerint több évre szóló 

kötelezettségvállalást jelentett volna a támogató részéről az igénylő felé. Ezt a formát  ebben 

az értelemben  egyetlen támogató szervezet sem alkalmazta, bár egy adott film gyártását az 

MMK akár több éven keresztül, több részletben is támogatta, azonban e támogatásokat 

különböző időpontban jelentkező, külön támogatási igényként tartotta számon.  

Közvetett támogatás 

A közvetett támogatási rendszer jogi feltételeit az Mktv.,valamint a társasági adóról és 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv.) határozza meg. 

A közvetett támogatás a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségéhez és a közvetlen magyar 

filmgyártási költségéhez igazodik. A filmalkotás közvetett támogatásának alapja a közvetlen 

filmgyártási költség 100%-a, ha a filmalkotás közvetlen gyártási költségeinek legalább 80%-a 

közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősül. Az ezt az arányt el nem érő filmalkotások 

esetén a közvetett támogatás alapja a közvetlen magyar filmgyártási költség 1,25-dal szorzott 

összege.  

A támogatást a támogató (a nyereséges vállalkozás) vagy közvetlenül a filmelőállító 

vállalkozásnak juttatja, vagy az MNF által kezelt számlára fizeti be. A támogatás nyújtása 

térítés nélküli pénzeszköz átadásának minősül. A rendszer előnye a támogatott produkció 

részére, hogy pótlólagos forrást nyújt a film költségvetéséhez, annak max. 25%-áig.
64

 A 

támogató a támogatásra szánt összeget az adójából levonhatja, melynek részletes szabályait a 

Tao.tv
65

. állapítja meg. A közvetett támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárást az 

                                                           
63 A jogalkotó  bár nem kizárólagosan   lényegében az infrastrukturális fejlesztések finanszírozására határozta meg ezt a 

támogatási formát. 
64 A korábbi 20 %-os határ 2015. január 1-jei hatállyal emelkedett 25 %-ra. 

65
 A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye és egyéb adókedvezmények meglévő 

(hatályos) szabályai nem változtak, viszont a Tao. törvény a III. fejezete egy új alcímmel egészült ki („Rendelkezés az 

adóról”), amely részben újraszabályozza a kedvezményezett célra, illetve kedvezményezett szervezeteknek történő átutalás 

bevallásának és elszámolásának jelenlegi szabályait. Az új szabályok lényege az, hogy az adózó az esedékes adóelőleg-

fizetési kötelezettségének teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig az állami adóhatóság által 

rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozata útján a kedvezményezett szervezet(ek) 

nevének és adószámának megjelölésével rendelkezhet az egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége 

50%-nak kedvezményezett célra történő felajánlásáról.  
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NMHH mozgóképszakmai hatósága, a Nemzeti Filmiroda bonyolítja le, amely hatósági 

határozat kiadásával zárul.  

 

I.2.4.2. Támogató szervezetek 2004-2010. között  

I.2.4.2.1. A Magyar Mozgókép Közalapítvány 

Magyar Köztársaság Kormánya 1991. április 24. napján kelt 3160/1991. sz. határozatával 

jóváhagyott, valamint a Fővárosi Bíróság 1991. május 16. napján kelt végzésével 1638. 

sorszámon nyilvántartásba vett Magyar Mozgókép Alapítvány - alapítóinak hozzájárulásával - 

azonos célú közalapítvány létesítése érdekében teljes vagyonát felajánlotta a Magyar 

Köztársaság Kormányának.  

A Magyar Köztársaság Kormánya a felajánlást elfogadta és az Alkotmány 35. § (1) 

bekezdésének f) pontja, a Ptk. 74/G. § (3) bekezdése, továbbá a nemzeti kulturális örökség 

miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdésének a) és d) pontja alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából - 

a Magyar Mozgókép Alapítvány alapítóival
66

 közösen - létrehozta a Magyar Mozgókép 

Közalapítványt ( MMK) 

Az MMK legfőbb céljai között a magyar filmek gyártásának, hazai és nemzetközi 

terjesztésének támogatását, az egyetemes filmkultúra magyarországi megismertetésének 

elősegítését, valamint a magyar és az egyetemes filmtörténet megőrzésének és gondozásának 

segítését, továbbá a magyar mozgóképszakmai oktatás, tudományos kutatás, a filmes 

szaksajtó és szakirodalom támogatását határozta meg. 

Az MMK  úgyis, mint a filmszakma „zászlóshajója”  a célok megvalósítását a filmszakma 

széleskörű integrációjával kívánta elérni. Ez nem volt könnyű vállalás, mert az MMK-t 

létrehozó alapítói kör  jogszabályi lehetőség hiányában  nem volt formálisan bővíthető, 

ezért az alapítást követően létrejött filmes szervezetek közül sokan úgy érezték, hogy 

kiszorulnak valamiféle érdekképviseleti/döntéshozatali rendszerből, azaz a szakmai 

                                                           
66 Alapítók: A Magyar Köztársaság Kormánya, amelyet, az alapítót megillető jogok és kötelezettségek tekintetében a nemzeti 

kulturális örökség minisztere képvisel, Balázs Béla Stúdió Alapítvány, Budapest Filmstúdió Kft., Dialóg Filmstúdió Kft., 

Filmforgalmazók Egyesülete, Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete, Filmvilág Alapítvány,Forgatókönyvírók 

és Dramaturgok Céhe, Hétfői Műhely Stúdió Alapítvány (jogutód nélkül megszűnt), Hunnia Filmstúdió Kft., Magyar 

Mozgókép Rendezők Céhe, Kecskemétfilm Kft., Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány,  MAFILM Média Center 

Egyesülés, Magyar Animációs Céh, Magyar Nemzeti Filmarchívum, Magyar Filmművészek Szövetsége, Magyar Film- és 

Videóvágók Egyesülete, Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége, Magyar Független Film és Videó Szövetség, 

Magyar Operatőrök Társasága, Magyar Tudományos Filmegyesület, Mozgókép Innovációs Társulás és Alapítvány, Mozisok 

Országos Szövetsége, Objektív Filmstúdió Kft., Pannóniafilm Kft., Magyarországi Videó Kiadók Egyesülete. 
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önkormányzatiság MMK által képviselt színteréről. Az MMK   ezt orvosolandó  alapító 

okiratban  deklarálta, hogy együttműködésre törekszik a magyar mozgókép-szakmának ezen 

szervezeteivel és meghatározó személyiségeivel, irányukban fenntartja a közalapítvány 

nyitottságát és a csatlakozás lehetőségét. Jóllehet a „kiszorult” szervezetek minden alapítványi 

szakmai fórumon, alapítói értekezleten részt vehettek és hangot adhattak véleményüknek, de 

 az alapítói döntéshozatalban való részvételi lehetőség hiánya miatt  a probléma egészen az 

MMK fennállásáig megmaradt, nem kis mértékben hozzájárulva a filmszakmai összefogás 

bomlási folyamatához. 

A közalapítvány vagyona az alapító okiratában tételesen felsorolt célok megvalósítására volt 

felhasználható, a közalapítvány ennek megfelelően a közalapítvány céljait megvalósító 

bármely tevékenységet, személyt vagy szervezetet finanszírozhatott és támogathatott. A 

közalapítvány köteles volt pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti támogatás az évi 

egymillió forintot meghaladta, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány 

közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapított meg. A közalapítvány kezelő szerve az 

elnökből és további hét tagból álló Kuratórium volt, amely a közalapítvány legfőbb ügyintéző 

és képviseleti szerveként működött, tagjait az alapítók egybehangzó jelölése alapján, a 

Kormány jóváhagyásával a miniszter jelölte ki. A Kuratórium tagja volt a miniszter 

mindenkori jelöltje.
67

 A Kuratórium döntéseit a kéthetente megtartott nyilvános ülésein hozta 

meg. 2010-től heti rendszerességgel bevezetésre került az ún. kuratóriumi fogadónap, ahol az 

elnök és két (változó) kuratóriumi tag fogadta az érdeklődőket. 

A Kuratórium munkáját a döntéseket előkészítő szakkollégiumok
68

 segítették. A 

mozgóképszakma egyes területeit érintő döntésekre a szakkollégiumok tettek javaslatot. A 

szakkollégiumok teljes önállósággal dolgoztak, tevékenységüket – a szakkollégium 

javaslatának elfogadásán vagy elutasításán túl – a Kuratórium nem befolyásolhatta. A 

szakkollégiumok számát, szakterületét, megbízatásuk időtartamát és az egyes 

szakkollégiumok létszámát a Szervezeti és Működési Szabályzat határozta meg. Az egyes 

szakkollégiumok élén elnökök álltak. A szakkollégiumi tagok Kuratórium általi megbízása a 

filmszakmai szervezetek javaslatára, egy adott pályázati időszakra szóló rotációs rendszerben 

történt, az alapítói értekezlet tájékoztatása mellett. 

                                                           
67 2004-2011 között e tisztséget jómagam töltöttem be. A pozíció nem járt kötött mandátummal, a döntéshozatalban szakmai 

belátásom szerint vettem részt. 
68 A Közalapítványnál 6 szakkollégium működött, melyek a következők: • Animációs Szakkollégium • Dokumentumfilmes 

Szakkollégium • Filmterjesztési Szakkollégium • Játékfilmes Szakkollégium • Kutatási, Képzési, Kísérleti Film, Könyv- és 

Folyóirat Kiadói Szakkollégium • Tudományos-ismeretterjesztő film Szakkollégium  



47 

 

A közalapítványnál öt tagból álló Ellenőrző Bizottság működött. A tagokat az alapítók 

egyetértésével a Kormány jelölte ki.  A titkárság vezetője által megkötött szerződéseket az 

Ellenőrző Bizottság folyamatosan ellenőrizte. A Kuratórium a közalapítvány működéséről, 

ezen belül különösen a közalapítványi vagyon, illetve támogatások felhasználásáról az 

alapítóknak évente legalább egyszer beszámolt, a nyilvánosságnak - ezen belül különösen a 

szakmai nyilvánosságnak - pedig folyamatosan tájékoztatást adott. A Kuratórium a 

nyilvánosság tájékoztatása érdekében a közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait az országos sajtó útján évente legalább egyszer nyilvánosságra hozta. 

Meg kell jegyeznem, hogy az MMK rendkívül informatív, minden fontos adatot részletesen, 

áttekinthetően és naprakészen tartalmazó honlapot működtetett, sajnos a honlap ma már 

archív anyagként sem elérhető, egyes elemei töredékes formában (pl. pályázati naptár, 

közlemények, stb.) még itt-ott fellelhetők az interneten.  

Az MMK támogatói és egyéb filmszakmai tevékenysége mellett öt filmes gazdasági 

társaságot működtetett.
69

  

 

I.2.4.2.2. Magyar Történelmi Film Közalapítvány 

A Magyar Köztársaság Kormánya 2005/1993. (HT. 5.) sz. határozatával jóváhagyott, 

valamint a Fővárosi Bíróság 1993. augusztus 18. napján kelt végzésével 4148. sorszámon 

nyilvántartásba vett Magyar Történelmi Film Alapítvány Kuratóriuma a nemzeti kulturális 

örökség miniszterének, mint alapítónak a hozzájárulásával, azonos célú közalapítvány 

létrehozásához felajánlotta az Alapítvány teljes vagyonát a Magyar Köztársaság 

Kormányának. A Kormány a miniszterrel közösen 2005 decemberében – a magyar múlt, 

kitüntetetten az 1956 utáni magyar vagy a magyar történelemre jelentős hatást gyakorló más 

események, életutak megörökítése érdekében – határozatlan időre létrehozta a Magyar 

Történelmi Film Közalapítványt (MTFA). Az MTFA jogállását és alapfeladatát tekintve 

hasonló volt az MMK-hoz, de működési területe jóval szűkebb, szétosztható támogatási 

kerete pedig nagyságrendekkel kisebb volt annál. 

Az MTFA elsődlegesen a magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még 

feltáratlan események kutatásának és filmes feldolgozásának támogatását tűzte célul. 

Tevékenységének fókuszában az 1956-os forradalomhoz vezető, majd leverése nyomán, 

illetve ellenére végbement történelmi folyamatoknak és maguknak a forradalmi 

eseményeknek a feltárása, a határainkon túl, illetve az emigrációban élő magyarság 

                                                           
69 Mafilm Zrt., Magyar Filmlaboratórium Kft., Filmunió Kft., Mozgókép Kft., Film Projekt Kft. 
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sorskérdéseinek, továbbá életmódjukban az elmúlt fél évszázad során bekövetkezett 

változásoknak dokumentum- és játékfilmen történő ábrázolása, valamint a jelen történelmi 

folyamatairól szóló filmdokumentumok, nem hivatásos filmalkotók által készített és gyűjtött 

anyagok megőrzésének, gondozásának, valamint feldolgozásának támogatása állott. 

Az MTFA a mindenkori teljes vagyonát az Alapító Okiratában foglalt célok megvalósítása 

érdekében, az Alapító Okirat keretei között, valamint a közalapítványokra vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint szabadon használhatta fel. Az MTFA kezelő szerve a tizenhét 

tagú Kuratórium volt, amely a közalapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti szervét 

testesítette meg. A Kuratórium elnökét, titkárát és tagjait – a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 

Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az MTA Történettudományi Bizottsága és az 

érintett filmművészeti szövetségek véleményének figyelembevétele mellett – a miniszter 

javaslatára a Kormány jelölte ki az MTFA bírósági nyilvántartásba vételétől számított öt éves 

időtartamra.  A Kuratórium működéséről köteles volt az alapítónak évente beszámolni, és 

gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. A Kuratórium 

munkacsoportjaiként a Műhely Tanácsok működtek. A közalapítvány állandó Műhely 

Tanácsai a Játékfilm Tanács és a Dokumentumfilm Tanács voltak. 

 

I.2.4.2.3.  Nemzeti Kulturális Alap Mozgóképszakmai Kollégium 

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, 

megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott, 

elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot  ágazati stratégiai döntéseivel 

összhangban  a kultúráért felelős miniszter
70

 gyakorolja, és felel annak felhasználásáért. Az 

Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális 

Alap Igazgatósága kezelte. A filmszakmai támogatásokat a Mozgóképszakmai Kollégium 

intézte, amelynek tagjait a miniszteri hatáskörben kinevezett személyek, illetve a szakmai 

szervezetek által kijelölt képviselők adták. 

 

 I.2.4.2.4.  Az Országos Rádió és Televízió Testület 
71 

A Rttv. értelmében Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: ORTT) védi és 

előmozdítja a szólásszabadságot a műsorszolgáltatók piacra lépésének elősegítésével, a 

                                                           
70

 A miniszter rendelkezésére állt az NKA törvényben meghatározott mértékű miniszteri keret, amelynek felhasználása  − a 

törvényi keretek között − a miniszter diszkrecionális jogkörébe tartozott. 
71

 Lásd: a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) 31.-32. §-ai 
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tájékoztatási monopóliumok lebontásával és újak létrejöttének megakadályozásával, a 

műsorszolgáltatók függetlenségének védelmével; figyelemmel kíséri a sajtószabadság 

alkotmányos elveinek érvényesülését, erről tájékoztatást ad az Országgyűlésnek. Az ORTT és 

tagjai csak a törvénynek vannak alárendelve, és tevékenységük körében nem utasíthatók. 

Az ORTT az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önálló jogi személy volt, amely a 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok értelemszerű alkalmazásával 

gazdálkodott. Az ORTT költségvetését − az Országgyűlés költségvetési ügyekben hatáskörrel 

rendelkező bizottságának előterjesztésére − az Országgyűlés önálló törvényben hagyta jóvá. 

Gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrizte. 

I.2.4.2.5. ORTT Műsorszolgáltatási Alap
72

 

A Műsorszolgáltatási Alap (a továbbiakban: Alap) olyan elkülönített pénzalapként működött, 

amelynek feladata a közszolgálati műsorszolgáltatás, a közműsor-szolgáltatók, a nem 

nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, a közszolgálati műsorok és műsorszámok támogatása, a 

kultúra megőrzése és továbbfejlesztése, a műsorok sokszínűségének biztosítása, valamint az e 

törvényben meghatározott egyéb feladatok támogatása volt. Az Alap kezelői feladatait az 

ORTT látta el. A műsorszolgáltatók által az Alapba fizetett műsorszolgáltatási díj összegének 

legalább ötven százalékát a műsorszolgáltatók magyarországi gyártású, közszolgálati 

műsorszámai készítésének visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatására kellett 

fordítani, különös tekintettel a filmgyártással összefüggő előírásokra. A közszolgálati 

műsorszámok és műsorok, valamint a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, illetve a 

közműsor-szolgáltatók támogatását nyilvános pályázat útján kellett biztosítani. A pályázatot 

az ORTT írta ki, és az ORTT által összehívott eseti bírálóbizottság értékelte. A bírálóbizottság 

tagjait az ORTT köztiszteletben álló személyek közül választotta ki, a testület tagjaira 

vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásával. A bírálóbizottság tagjai nem 

lehettek köztisztviselők. A bírálóbizottságban a műsorszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek 

és a nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók, valamint közműsor-szolgáltatók szakmai-

érdekképviseleti szerveinek képviseletét biztosítani kellett. 

 

 

 

                                                           
72 Lásd: Rttv. 77.-78. §-ai 



50 

 

I.2.4.2.6.  A Nemzeti Filmiroda
73

 

A Nemzeti Filmiroda (Iroda) nem sorolható a támogató szervek körébe, viszont  egyebek 

mellett  ellátta az állami támogatások igénybevételéhez szükséges államigazgatási 

feladatokat. Ennek során az Mktv.-ben törvényben meghatározott hatósági és szolgáltató 

tevékenységet végzett. Az Iroda a miniszter által alapított központi közigazgatási szervként 

működött.
74  

Fő feladatai közé tartozott a korhatár-besorolások meghatározása, a művészi 

értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotások, valamint az 

ilyen filmalkotásokat terjesztő mozikat jogszabály szerinti besorolása, gyártási támogatást 

igénylő filmalkotások Mktv. szerinti besorolása, mozgóképszakmai nyilvántartások vezetése, 

támogatási igazolások kiadása, statisztikai és adatszolgáltatási tevékenység ellátása. Feladatai 

közé tartozott továbbá Mozgókép Koordinációs Tanács működtetésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátása, a Korhatár Bizottság és az Art Filmszakmai Bizottság 

működtetése.  

 

I.2.4.2.7.  A Mozgókép Koordinációs Tanács
75

 

A Mozgókép Koordinációs Tanács (MKT) egy olyan, a miniszter által összehívott konzultatív 

testület volt, amelynek feladata a mozgóképszakma támogatását szolgáló állami és az 

audiovizuális iparból igénybe vehető források összehangolása lett volna. A számos tagból 

(tárcák, állami támogató szervezetek képviselői, közszolgálati és kereskedelmi médiumok 

delegáltjai) álló grémium feladatául az előzőekben megfogalmazott cél érdekében közös éves 

pályázati naptár kidolgozását, közös pályázatok szervezését, a nemzetközi mozgóképszakmai 

pályázati rendszerbe való bekapcsolódás elősegítését, a mozgóképszakmai állami támogatási 

rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó koncepciók elkészítését szánta a törvényalkotó. Nos, a 

fenti feladatok végrehajtása elmaradt, az MKT néhány ülést tartott csupán érdemi eredmények 

nélkül. Ennek oka talán a résztvevők érdektelensége, vagy éppenséggel az érdekellentéte 

miatt. Álláspontom szerint a mozgóképszakmára fordítható források összehangolására nagyon 

is szükség lett volna (szükség lenne) a hatékonyság növelése érdekében. Lehetséges, hogy a 

választott szervezeti forma erre nem volt alkalmas, de a változtatás helyett az Mktv. 

módosítása az MKT-t megszüntette. 

 

                                                           
73 Lásd: az Mktv. 2004, április 1-én hatályos normaszövegének 18-33. §-ait 
74 Az Iroda e státusza 2007. január 1-én megszüntetésre került, feladatait a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vette, az Iroda 

a továbbiakban e szervezeten belül látta el tevékenységét. 
75 Lásd: Mktv. 10.§. 
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I.2.4.2.8.  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 2004-2006.  

               Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) 2006-2010. 

 

Az NKÖM-ben 2002-2006 között a miniszter, és a művészeti és nemzetközi ügyekért felelős 

helyettes államtitkár, illetve a 2003-ban létrehozott Audiovizuális Főosztály látott el 

támogatási feladatokat. E szervezeti keretben működött a hároméves „art mozi” program, 

illetve az ún. filmszakmai támogatási keret, mely utóbbi főleg díjak, fesztiválok, 

rendezvények, filmes kiadványok finanszírozására szolgált. 2006-tól a filmes ügyek 

tárcaszintű kezeléséért a kulturális szakállamtitkár alatt működő Művészeti Főosztály (azon 

belül a Mozgóképszakmai Osztály) volt a felelős. A filmes támogatások összege ekkor már 

elenyésző volt, sőt a korábban a kulturális tárca által fizetett nemzetközi tagdíjak (pl. 

Eurimages, MEDIADESK) kifizetése is az MMK-hoz került.  

Megítélésem szerint ez a tendencia helyes volt, mert a tárca feladata nem a pénzosztás, mivel 

erre voltak és vannak az állami, vagy az állam részvételével létrehozott támogató szervezetek. 

A minisztérium feladata elsődlegesen a szakpolitika irányainak meghatározása, és a 

valamennyi művészeti, közgyűjteményi és közművelődési ágazatot magába foglaló kulturális 

stratégia kidolgozása, továbbá az ezt szolgáló jogalkotási és igazgatási feladatok ellátása.  

 

I.2.4.3. Támogató szervezetek 2010-2014. között  

I.2.4.3.1.   Megszüntetésre kerülő szervezetek 

 

Az új Kormány első kultúrpolitikai intézkedései között szerepelt a kulturális feladatokat ellátó 

közalapítványok, illetve állami részvétellel létrehozott alapítványok felülvizsgálatának 

elrendelése.
76

 Ennek indoka az volt, hogy az ilyen típusú alapítványok nem váltották be az 

intézményi formához fűzött kormányzati reményeket, mert nem voltak képesek a társadalom 

állami költségvetésen kívüli alrendszereiből forrásokat aggregálni.
77

 Működésük viszonylag 

bonyolult és költségigényes, szervezetük speciális felépítésű (vagyonkezelő 

szervezet/kuratórium, ellenőrző testület, munkaszervezet) volt. Bár a szakmai önigazgatás 

                                                           
76 A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. 

(VII. 30.) Korm. határozat annak felkérte az illetékes tárcákat a hatáskörükbe tartozó alapítványok feladatellátásának 

hatékonysági szempontú vizsgálatára.  
77  A magántőke, vagy más módon jelenlévő mecenatúra csak igen korlátozott forrásokat jelentett és jelent ma is a 

kultúrafinanszírozásban, és ha van is ilyen, akkor elsődlegesen az adókedvezmények (Tao.) igénybevételének lehetősége, 

vagy szponzori megjelenés, nem pedig alapítványi befizetés formájában van jelen. 
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ezekben az intézményekben volt legkönnyebben megvalósítható szervezeti értelemben
78

, 

bevételi forrásaik viszont döntően az állami költségvetésből származtak, további – az 

előzőhöz képest elenyésző mértékű − forrásokat csak az esetleges vagyonuk működtetéséből 

származó bevételek, igazgatási/szolgáltatási díjak, banki tranzakciók bevételei jelentettek. 

Mindemellett a filmes terület két fontos közalapítványa, az MTFA
79

 és az MMK súlyos 

pénzügyi válsággal küzdött, de amíg az MTFA „csupán” működésképtelenné vált a 

forráshiány miatt, addig az MMK igen jelentős tartozásállományt (banki tartozást, egyéb 

pénzügyi konzekvenciával járó kötelezettségvállalást) is felhalmozott. Jelen dolgozatomban 

nem tekintem feladatomnak az okok részletes feltárását, erre az időközben lefolytatott 

szakmai, minisztériumi, KEHI által elvégzett, sőt az ügyészségi vizsgálatok sem találtak 

egyértelmű válaszokat. Annyit azonban megjegyzek, hogy a folyamatos állami költségvetési 

megszorítások miatt csökkenő MMK támogatások, az ebből következő – egyébiránt 

kormányzati jóváhagyással történt − támogatási „túlvállalások”
80

, az NKÖM által 

szorgalmazott támogatási hitelkonstrukció bevezetése, majd az ebből eredő jelentős kamatok 

finanszírozásának terhei együttesen vezettek az MMK csőd közeli helyzetéhez. Persze a 

közalapítványi konstrukciót meg lehetett volna menteni. Ez történhetett volna a költségvetési 

tartalékból származó egyszeri pénzügyi konszolidációval, vagy egy hosszabb időre szóló 

konszolidációs folyamat révén. Ez utóbbit kísérelte meg az MMK és az OKM, amely szerint 

közös konszolidációs tervet dolgoztak ki, és erre vonatkozólag 2010-ben – közvetlenül a 

választások előtt − egy öt évre szóló – azaz a kormányzati cikluson átívelő − támogatási 

szerződést kötöttek.  

Az MMK-t 2009-2010-ben azonban nemcsak pénzügyi, hanem egyfajta legitimációs válság is 

sújtotta. A kuratóriumi elnök lemondását követően egyre több kritika érte az MMK-t a 

működésben tapasztalható zavarok miatt, ezért haladéktalanul szükség volt egy új vezető 

megválasztására. Több igen jelentős szakmai múlttal rendelkező személyiség is bejelentkezett 

az elnöki posztra. Mivel ebben az időszakban már érezhető volt a politikai változás szele, az 

alapítók nem is az adott jelölt szakmai programját, hanem lehetséges politikai támogatottságát 

mérlegelték elsődlegesen, mégpedig azért, mert tőle várták az MMK új kormány általi 

konszolidációját. Végül is az ezen elvárásnak leginkább megfelelő – az egyébként jó szakmai 

                                                           
78  A vagyonkezelő és ellenőrző testület tagjait általában szakmai szervezetek jelölték és az állam kinevezési jogkörrel 

rendelkezett. Az államnak meghatározó befolyása a működére – jogszabályi tilalom értelmében (Lásd: a PTK vonatkozó 

rendelkezéseit) − nem lehetett, utasítást nem adhatott, döntéseket nem hozhatott. 

79
 A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. 

(VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 

1316/2010. (XII.27.) Korm. határozat 4.21. pontjában döntött a Magyar Történelmi Film Közalapítvány megszüntetéséről. 
80 Az MMK a következő évi költségvetése terhére vállalt kötelezettséget. 
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kvalitásokkal rendelkező – személy lett a befutó, aki első feladatának – amint az egy új 

vezetőtől elvárható – a helyzet részletes pénzügyi, jogi és szervezeti feltárást tekintette. Az 

így félig elkészült, de idő előtt kiszivárgó jelentés-tervezet, illetve néhány jó szándékú, ámde 

szerencsétlen nyilatkozat miatt felkorbácsolódtak az indulatok. Az MMK elleni – főleg a sajtó 

által gerjesztett – támadásokat és a kormányzati képviselők által adott „helyzetelemzéseket” 

meghatározó szakmai szervezetek, illetve jelentős filmes személyiségek úgy jellemezték, 

hogy azok az egész filmszakma kriminalizálására irányultak. Az új kulturális tárca és a KIM 

mindeközben úgy foglalt állást, hogy az MMK és OKM között kötött öt évre szóló 

konszolidációs szerződés az új Kormányt semmire nem kötelezi, ezért a 2010. évre szóló 

MMK támogatást is csak a napi működést fenntartó szintre csökkentették. A közalapítvány 

sorsa tehát megpecsételődött, utolsó néhány hónapjában – megfogyatkozott létszámú 

kuratóriummal és ellenőrző testülettel, illetve a válságkezelésre kijelölt új főtitkárral − csupán 

pénzügytechnikai technikai kérdésekről és vagyonának MNF részére történő átadásáról 

egyeztetett a filmügyi kormánybiztossal. Az MMK megszüntetését a 1202/2011. (VI.21.) 

Korm. határozat mondta ki. 

Ehhez képest nagyságrenddel kisebb léptékű ámde fájó változást volt, az NKA 

Mozgóképszakmai Kollégiuma 2011. dec. 31-én megszűntetése, amelynek szerepkörét a 

Vizuális Művészetek Kollégiuma vette át.
81

 

 

I.2.4.3.2..   A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.  

A Magyar Mozgókép Közalapítvány megszűnését követően a filmszakmai állami 

támogatások elosztásának legfőbb letéteményeseként 2011. május 23-án megalakult Magyar 

Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: MNF) lett. A megalakítás módjáról és jogszabályi alapjairól az MNF alapító 

okiratának preambuluma
82 

rendelkezett. 

A létrejött új szervezet meglehetősen centralizált elvekre épült: a társaság kizárólagosan 

állami tulajdonban lévő, egyszemélyes, zártkörűen működő társaság. Az alapítói jogokat a 

nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 

                                                           
81 Szerencsére,− a helytelen döntést korrigálva − ma már ismét működik az NKA-nál  a Filmművészet Kollégiuma 
82„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) és az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, − a 

magyar filmipar intézményi feltételrendszere megújításának, a magyar filmgyártás és filmforgalmazás állami feladatainak 

ellátása és a megszűnő Magyar Mozgókép Közalapítvány Kormány által meghatározott feladatainak átvétele érdekében − az 

állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Vtv. 20. §-ának (8) bekezdése alapján 

kiadott 9/2011. (V.11.) RJGY határozat I. pontja alapján közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot hoz 

létre”  
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útján. A társaság állami támogatási források és saját forrásai felhasználásával befektetőként, 

illetve a mindenkori költségvetési törvényben a magyar filmgyártás támogatására szánt, 

meghatározott állami források elosztójaként támogatások nyújtásával és saját produkciók 

előállításával vagy meghatározott feltételek fennállása esetén a legyártandó filmalkotás 

felhasználási jogainak előzetes megvásárlása révén eszközölt befektetésekkel segíti elő 

meghatározott kulturális követelményeknek megfelelő, értékhordozó magyar, illetve magyar 

részvételű nemzetközi koprodukciós filmalkotások megszületését. A társaság részéről 

kiosztandó támogatások nyújtásának vagy a társaság általi befektetések megvalósításának 

feltétele, hogy azokat a társaság a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. § (3) 

bekezdésével és az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar állami filmtámogatási 

programmal összhangban nyújtsa, a társaság részéről kidolgozott és az alapító részéről 

jóváhagyott Támogatási Szabályzat alapján. Az MNF-nek megalapításakor fontos feladata 

volt az MMK-val kapcsolatos állami konszolidációs feladatok elvégzése, amelyekről szintén 

az alapító okirat az alapító okirat rendelkezett.
83

 

Az MNF fő tevékenységét, amely egyúttal a társaság közhasznú tevékenységét is magába 

foglalja a TEÁOR
84

 8412. kódszámú tevékenységi köre foglalja magába.
85

 

Az MNF fő tevékenységén kívül a közhasznú feladatokat segítő vállalkozási tevékenységet is 

végezhet az alapító okiratában felsorolt tevékenységi körökben, amelyek között megtalálható 

a film-, video- és televíziós program gyártása és terjesztése, az informatikai szolgáltatás, a 

vagyonkezelési szolgáltatás is. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) a törvényi minimum, 

                                                           
83 Részlet az alapító okiratból: „A társaság az alapító okiratában leírtak szerint, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal és a 

Kormány határozatával összhangban ellátja a megszüntetésre kerülő Magyar Mozgókép Közalapítvány által ellátott feladatok 

közül az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások felosztását és ezek felhasználásának 

ellenőrzését. A Társaság, mint szakmai koordináló, tanácsadó és pénzügyi folyósító szerv ellátja a 2004. évi II. törvény 

hatálya alá tartozó nemzeti filmvagyon megőrzése érdekében szükséges mozgóképszakmai stabilizációs feladatokat, így 

különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Mozgókép Közalapítvány konszolidációjával, 2010. december 31.-ig keletkezett 

tartozásállományának rendezésével, csökkentésével, a visszatérítendő filmszakmai támogatások lehetőség szerinti 

behajtásával kapcsolatos (a végelszámolás körébe nem tartozó) feladatokat. A konszolidáció során a Társaság a filmszakmai 

és kulturális szempontok figyelembevétele mellett a  Magyar Mozgókép Közalapítvány tulajdonában, kezelésében álló 

materiális és immateriális vagyon, illetve vagyoni jellegű jogok rendeltetésének megfelelő működtetése, megőrzése, 

értéktartása érdekében, a piaci alapon hitelező pénzintézetekkel szembeni vagyonvesztés elkerülése, a vagyon későbbiekben 

való hasznosíthatósága, a Magyar Mozgókép Közalapítvány megszüntetése tárgyában hozott kormányhatározatok 

végrehajtása érdekében jár el. A konszolidáció során a Társaság  gyors, hatékony, költségtakarékos,  értékmegőrző 

megállapodások megkötésére törekszik.” Az alapító okirat a továbbiakban részletesen meghatározza az e körben 

végrehajtandó feladatokat. 

84 Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozásai Rendszere 

 
85 TEÁOR 8412 „Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása” tevékenységi 

körön belül a kulturális tevékenység, ezen belül az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások és 

befektetések felosztása, folyósítása és a támogatások és befektetések felhasználásának ellenőrzése, filmalkotások 

előkészítésének, gyártásának és forgalmazásának támogatása és elősegítése, filmművészek állami támogatása, valamint a 

filmgyártással és filmforgalmazással összefüggő szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása.  
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azaz 20 millió forint. A társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogköreit az alapító 

gyakorolja. Az alapító kizárólagos hatásköreit az alapító okirat részletesen tartalmazza. Az 

MNF-nél igazgatóság kinevezésére nem került sor
86

, az igazgatóság jogait a vezérigazgató 

gyakorolja, azaz lényegében a vezérigazgató gyakorolja mindazon feladat- és hatásköröket, 

amelyeket az alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos jogkörébe. A társaság 

ügyvezetésének ellátását, működését és gazdálkodását az alapító által kijelölt 3 tagú felügyelő 

bizottság ellenőrzi. 

Az MNF munkaszervezetét
87

 a vezérigazgató vezeti.  Az MNF támogatási döntéseit az öt tagú 

Filmszakmai Döntőbizottság hozza meg, a társaság szervezeti és működési szabályzatában, 

illetve támogatási szabályzatában foglalt szabályok szerint. A tagok jogállását az Mktv. 

határozza meg. A Filmszakmai Döntőbizottság tagjai a vezérigazgató és további négy, a 

mozgóképszakma valamely területén legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező 

magyar állampolgár. A Filmszakmai Döntőbizottság tagjait a vezérigazgató bízza meg, a 

tagok a vezérigazgató által meghatározott tiszteletdíjban részesülnek. A Filmszakmai 

Döntőbizottság tagját a vezérigazgató felmenti, ha a tag a megbízatásával összefüggésben a 

kötelezettségét súlyosan megsérti. Mivel a tagi jogviszony időtartamára sem a törvény sem az 

említett dokumentumok nem tartalmaznak időbeli rendelkezést.  

Sokan az MNF működését, sőt az egész filmtámogatási rendszert a filmügyi kormánybiztos 

személyével azonosítják. Nos, le kell szögezni, hogy bár a kormánybiztos tagja a Filmszakmai 

Döntőbizottságnak, e jogviszonya megfelelő kijelelő  jogszabályi, vagy alapdokumentumban 

rögzített  rendelkezés hiányában a „rendes” tagokra vonatkozó eljárásban jön létre és 

funkcionál. Azaz őt is az MNF vezérigazgatója bízza meg a tagi teendők ellátására, illetve 

„menti fel.”
88

  Tekintettel arra, hogy a kormánybiztos általánosságban ellát egyfajta szakmai 

felügyeletet az MNF felett, e jogi megoldás helyet helyesebb lett volna, ha az Mktv. az MNF 

vezérigazgatója mellett a kormánybiztost is eleve a Bizottság tagjaként határozza meg. 

A Filmszakmai Döntőbizottság szükség szerint, de havonta legalább egyszer ülésezik, 

döntéseit az összes tag szavazatának többségével hozza meg. A döntéseket az MNF 

szakapparátusa készíti elő szakmai, jogi és pénzügyi javaslatok, vélemények formájában. Az 

                                                           
86 Erre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 247. §-a lehetőséget biztosít 
87  Az MNF munkaszervezete jelenleg hét igazgatóságra tagozódik: 1. Kormányzati és EU kapcsolatokért felelős jogi 

igazgatóság; 2. Forgatókönyv-fejlesztési igazgatóság, 3. Gyártási Igazgatóság; 4. Pénzügyi igazgatóság; 5. Nemzetközi és 

értékesítési igazgatóság; 6. Filmlabor igazgatóság, MAFILM igazgatóság 
88 Az Mktv. 9. § (3) bek szerint erre akkor kerülhet sor, ha a tag a megbízatásával összefüggésben a kötelezettségét súlyosan 

megsérti. Az elmúlt időszakban történt néhány személyi változás a tagok körében, ez azonban önkéntes lemondással, illetve 

„közös megegyezéssel”, nem pedig a felmentés alkalmazásával valósult meg. 
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MNF mind a működésére vonatkozóan, mint a döntéseket illetően a nyilvánosság 

követelményeinek eleget tesz. 

 

I.2.4.3.3.  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
89

 Médiatanácsa és a    

                 Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap 

 

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű, az 

Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve. A Médiatanács az 

Országos Rádió és Televízió Testület jogutódja.
90 

A Médiatanács,  mint a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap
91  

(MTVA) kezelője  az MTVA közreműködésével 

működteti a Magyar Média Mecenatúra támogatási program filmes támogatási rendszerét. A 

támogatást nyilvános pályázat útján kell megvalósítani, a Médiatanács által elfogadott 

Általános Pályázati Feltételekben rögzített eljárási rend szerint. 

A Médiatanács a támogatásokra vonatkozóan meghatározza az MTVA támogatáspolitikáját, a 

céltámogatásokról a Médiatanács dönt. Az MTVA szervezeti felépítésében a Mecenatúra 

terület apparátusa – a korábbi Műsorszolgáltatási Alap feladatait folytatva – végzi a 

Médiatanács támogatáspolitikai döntéseihez a döntés-előkészítő szakmai tevékenységét. 

 

I.2.4.3.4.  A mozgóképszakmai hatóság
92

 

A mozgóképszakmai hatóság – egyéb feladatai mellett − ellátja a mozgóképszakma 

működésével összefüggő igazgatási feladatokat. A mozgóképszakmai hatóság: az NMHH 

Hivatala
93

. Az egyes mozgóképszakmai hatósági feladatok ellátása érdekében a Hivatal 

működteti a Nemzeti Filmirodát.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Lásd: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 109. -110/A §-ai a 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságról 
90 Lásd: Mttv. 123. § 
91 Lásd: Mttv. 136.§ 
92 A mozgóképszakmai hatóság jogállásáról, feladat- és hatásköréről lásd: az Mktv. 18-19 §-ait 
93

 Lásd: az Mttv. 114. §-a, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivataláról 
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I.2.4.3.5.  Nemzeti Erőforrás Minisztérium (2010-2012) 

                 Emberi Erőforrások Minisztériuma (2012−)
 

 

Az állami irányítás körében már esett szó a kulturális tárcánál bekövetkezett változásokról. 

2010-ben az OKM támogatási tevékenységet már egyáltalán nem folytatott. A kormányváltást 

követően a tárca első kulturális államtitkára még ambicionálta, hogy a szakterület ismét 

tárcaszinten vegyen részt a filmgyártás támogatásában. Az MNF megalakítása után ez a 

lehetőség  források hiányban  teljesen megszűnt. A kulturális ügyekért felelős tárca 

megkapta viszont a nem filmgyártási célú tevékenységek támogatásának teljes vertikumát, 

kiemelten az „art” mozik támogatásának feladatát. Mindehhez a tárca minimális  a 

későbbiekben bemutatott  forrást kapott, így nézetem szerint feladatának nem tudott és ma 

sem tud elégséges módon megfelelni. 

I.2.5. Az intézményi háttér értékelése 

2004-2010 között a filmszakmai irányítás a Kormányon belül a kulturális tárcához tartozott, 

mert a szocialista kormányzás a filmszakmai kérdéseket  elismerve a terület komplexitását  

elsősorban művészeti, azaz kulturális szakpolitikai kérdésként kezelte. A vonatkozó hatásköri 

kérdéseket az NKÖM, majd később a jogutód OKM miniszterének feladat- és hatásköréről 

szóló jogszabály, az ún. statútum rögzítette. Az állami irányításba ezen időszakban  

konzultációs szerepkörben  bevonták a filmszakmai képviselőket a Mozgóképszakmai 

Kerekasztal révén.  

Jóllehet az Mktv. szakmai és politikai konszenzussal született meg, a filmes területen  

elsősorban az MMK működése terén  2005. évtől jelentkező működési zavarok miatt a 

filmszakmai kérdések az Országgyűlés Kulturális és Sajtó Bizottsága Ellenőrző Albizottsága 

révén a „nagypolitika” kereszttüzébe kerültek, a ciklus végére mintegy előre vetítve a 

területen bekövetkező szakpolitikai irányváltást. 

Megítélésem szerint a 2010. évben bekövetkezett kormányváltás a filmszakma 

komplexitásának másik elemét a filmipari kérdéseket helyezte előtérbe. Jóllehet a 

kultúrpolitikai stratégia a kulturális tárca feladatkörébe tartozott  és ebben partnerként az 

Magyar Művészeti Akadémia is szerepet kapott  a film elsődlegesen kulturális 

értékteremtésre alapuló művészeti jellegének fontosságát nem sikerült kellőképpen 

kormányzati szinten artikulálni. A kulturális ügyeket is magába foglaló NEFMI, majd EMMI 

(ez utóbbi jelenleg 15 szakterületért felelős) nem volt képes a filmszakmai állami irányítást 
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megtartani, s noha az Mktv. és a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

jogszabályban maradt is némi jogalkotói hatáskör, ez csupán a filmszakma egy szűkebb 

területére terjedt ki. A filmszakma átfogó átalakításra vonatkozó koncepció kidolgozása és 

végrehajtása így a filmszakmai kormánybiztos kezébe került, akinek a munkáját a KIM, majd 

később a Miniszterelnökség, jelenleg a miniszterelnöki kabinetfőnök (tárca nélküli miniszter) 

segíti. Így tehát a filmszakma állami irányítása döntően kikerült „természetes közegéből” a 

kulturális területről, az irányítás a filmet elsődlegesen nem értékteremtő illetve értékhordozó 

alkotásnak, hanem eladandó/eladható kulturális terméknek tekinti, és a köré szerveződő 

állami szerepvállalást intézményi aspektusból  (kormánybiztos, MNV Zrt., nemzeti fejlesztési 

miniszter) is ekként határozza meg. 

A filmszakmai állami irányításnak vizsgálatakor egy különleges jogi megoldást is találhatunk. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egy olyan sui generis szervezet, amely nem tartozik 

az állami szervezetrendszerbe, olyan önálló szabályozó szerv, amely csak a törvénynek 

(Mttv.) van alárendelve. Az NMHH Hivatala, mint a Mozgóképszakmai Hatóság működteti a 

Nemzeti Filmirodát, amely korábban az NKÖM önálló intézményeként, majd az OKM alatt a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal egy főosztályaként működött. Tekintettel arra, hogy a 

Nemzeti Filmiroda szinte kizárólag a filmszakmai (tehát nem az Mttv., hanem az Mktv. 

hatálya alá tartozó) kérdésekkel foglalkozik, joggal merül fel a kérdés, miért ezt a furcsa 

megoldást választotta a jogalkotó. A kérdés megválaszolásával kapcsolatban csak a saját 

véleményre támaszkodhatok, mely szerint ez a konstrukció azért jött lére, mert a Nemzeti 

Filmirodát önálló állami intézményként nem akarták működtetni, viszont az NMHH hatósági 

apparátusába viszonylag jól beilleszthető volt.  

Az intézményrendszer vizsgálatának  az állami irányítói szerepkör áttekintése mellett  

másik fő kérdésköre az állami támogatásokat elosztó szervezetek számbavétele, jogállásuk, 

szervezetük áttekintése volt. 

2004-2010 között a fő támogató intézmények (MMK, MTFA) közalapítványi formában 

működtek, további támogatási forrásként az NKA Mozgóképszakmai Kollégiuma, az ORTT 

Műsorszolgáltatási Alapja, és az NKÖM, majd OKM egyedi támogatási alapja szolgált. A 

támogató szervezetek lényegében leképezték az állami kultúrpolitika filmre vonatkozó elveit 

a művészeti alkotásra koncentráló állami mecenatúra rendszerét létrehozva.  

A 2010. évi kormányváltást követően a támogató szervezetek köre jelentősen átalakult, 

alkalmazkodva a filmszakmával kapcsolatos paradigmaváltáshoz, azaz a filmipari jelleg 

erősödéséhez. Ennek megfelelően a fő támogató szervezet vállalkozási formát öltött, ahol már 

nem mecenatúráról, hanem inkább állami koprodukciós partnerségről beszélhetünk.   
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Jóllehet korábban az ORTT Műsorszolgáltatási Alapja is ellátott filmtámogatási szerepkört, 

de az csak kiegészítő jellegű volt. Ezzel szemben a korábbi médiahatóság helyére lépő 

MNHH Médiatanácsa már önálló szerepet vállal az állami filmtámogatásban, jóllehet nem is 

az államszervezet része és működése sem tartozik az Mktv. hatálya alá.  

A hipotézisemben megfogalmazott állami irányítási és intézményrendszeri kritériumok a 

vizsgált időszakban a következők szerint valósultak meg: 

- Az állami irányítás a vizsgált időszakban folyamatosan jelen volt a filmszakmai 

területen, de az irányítás szintje a 2010. évet követően a korábbi miniszteri szintről 

döntően kormánybiztosi szintre tevődött át, azaz csökkent; 

- 2010-től a feladat- és hatáskörök meghatározása kormányrendeleti szintről (statútum-

rendelet) kormányhatározati szintre csökkent; 

- a kulturális szakpolitika a felelős tárcán belül elvesztette kiemelt szerepét, ezzel a 

filmszaki ügyek is kevesebb figyelmet kaptak, a tárca irányító szerepe másodlagossá 

vált; 

- a Nemzeti Filmiroda egy speciális intézményi besorolást kapott, amely furcsának tűnik 

ugyan, de működőképesnek bizonyult a gyakorlatban, 

- a korábbi támogató szervezetek megszüntetése általam vitatottan célszerű, de 

egyébiránt jogszerű volt, csakúgy, mint az új szervezeti forma (nonprofit gazdasági 

társaság) támogatói szerepkörbe helyezése; 

- az NMHH Médiatanácsa filmtámogatói szerepkörének megerősítése, második 

támogató pillérként való megjelenése lényegében duálissá tette a tényleges 

filmtámogatás szerkezetét, amely az alkotók oldaláról üdvözlendő, de számomra 

inkoherenssé teszi a támogatási gyakorlat és a jogi szabályozás kapcsolatát, 

- általános tapasztalatként az is rögzíthető, hogy amíg 2004-2010 között a filmszakmai 

képviselet mind az állami irányításban, mind a támogató szervezetek működésében 

alapvető szempont volt, addig ez 2010 után jelentősen meg változott, lecsökkent, 

formálissá vált.  

Az intézményrendszer tárgyalása kapcsán nem tettem említést a vagyonkezelésben, illetve a 

mozgóképörökség megőrzésében érintett szervezetekről, ezekről külön fejezet szól. 
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II. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA ÉS AZ ELÉRT EREDMÉNYEK 

Az előző fejezetben felvázoltam azt a jogszabályi hátteret és intézményi szervezetrendszert, 

amelyek keretet adtak az állami szerepvállalás megvalósításához. A következőkben azt 

vizsgálom, hogy mindez hogyan működött a gyakorlatban, milyen sajátosságokat mutatattak 

az eltérő szisztémák, és nem utolsó sorban milyen konkrét eredményekhez vezettek. 

II.1. Állami támogatások (részletezve az 1. sz. függelékben) 

A támogatási adatokat a rendelkezésre álló joganyagból (éves költségvetési törvények), az 

interneten elérhető anyagokból, illetve a támogató szervezetek kutatható dokumentumaiból
94

 

gyűjtöttem ki. Bizonyos évekre – elsősorban a 2004-2010 évekre vonatkozóan  nem állt 

rendelkezésemre teljes körű információ, illetve a – az évközi zárolások, átcsoportosítások, 

kiegészítések áttekinthetőségének hiánya miatt  a dokumentumokban feltüntetett éves 

összegek a gyakorlatban eltérhettek a filmszakmára fordított tényleges támogatási összegtől. 

Ezek az eltérések nem olyan számottevőek, hogy a rendelkezésre álló adatokat 

értékelhetetlenné tennék, így az adatok elemzéséből leszűrt megállapítások nagyjából-

egészében helytállónak tekinthetők. 

 

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK 

 

A 2004-2010. közötti közvetlen támogatásokra vonatkozó adatokat a következőkben 

foglalhatjuk össze: 

A támogatások forrás szerinti megoszlását az alábbi táblázat és diagram szemlélteti 

Támogató szervezet Támogatás (2004-2010. év össz.) Ft. / Az 

összes támogatás százalékában 

MMK 23.623.250.000  /            72,1%   

MTFA 1.464.800.000  /              4,5%   

NKA
95

  2.125.378.000  /              6,5% 

NKA miniszteri keret 416.540.000  /              1,3% 

Kulturális tárca támogatásai 419.860.000  /              1,3% 

ORTT 4.695.770.000  /            14,3% 

Mindösszesen 32.745.598.000  /             100% 

 

                                                           
94

  EMMI, az NKA, az MTVA és a NMHH Nemzeti Filmiroda anyagai 
95 A Mozgóképszakmai Kollégium által megítélt támogatások, 2009-ig 
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A vizsgált időszakban a filmszakmára fordított közvetlen költségvetési támogatás éves átlaga: 

5.457.600.000,- Ft. 

 

A támogatások cél szerinti felhasználását a következő táblázat, illetve a hozzá tartozó  

diagram mutatja be  

Támogatási cél Felhasznált összeg (2004-2010.össz. 

kerekítve) mFt./ A teljes felhasználás 

százalékában 

Filmgyártás
96

 24.896  /                       76% 

Filmterjesztés 3.750  /                    11,5%                    

Egyéb filmszakmai célok
97

 

(Rendezvények, fesztiválok, örökségvédelmi 

célok /filmfelújítás, digitalizálás/, kutatás, 

képzés, kiadványok támogatása, nemzetközi 

kapcsolatok, díjak) 

4.100  /                    12,5% 

Összes 32.746  /                    100% 

 

                                                           
96 A filmgyártáshoz soroltam a filmterv-fejlesztést, a gyártás-előkészítést, valamint a vizsgafilmek elkészítésének támogatását is 
97 Tartalmazza az MMK és az MTFA működési költségeit is! 
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A 2010-2014. közötti közvetlen támogatásokra vonatkozó adatokat a következőkben 

foglalhatjuk össze: 

A támogatások forrás szerinti megoszlását az alábbi táblázat és diagram szemlélteti 

Támogató szervezet Támogatás (2010-2014. év össz.) Ft. / Az 

összes támogatás százalékában 

MNF (2011-től) 23.462.300.00098       /               74,2% 

NKA
99

               1.079.408.639         /                3,4% 

NKA miniszteri keret                  950.310.000         /                3,0% 

Kulturális tárca támogatásai               1.148.089.180         /                3,6% 

Médiatanács Magyar Média Mecenatúra 

Program  

              5.000.318.232         /              15,8% 

MMA                    29.805.296         /              0,09% 

Mindösszesen            31.670.231.347         /               100% 

 

                                                           
98 Az összeg magába foglalja az MMK tartozásállományának rendezésére kapott költségvetési támogatást is, 5,970 mFt. értékben 
99

 Az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma, Könyvkiadás Kollégiuma, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma és a Vizuális Művészetek 

Kollégiuma által filmszakmai célra folyósított támogatások együtt 

24,896 

3,75 

4,1 

Filmgyártás

Filmterjesztés

Egyéb filmszakmai célok
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A vizsgált időszakban a filmszakmára fordított közvetlen költségvetési támogatás éves átlaga: 

7.910.106.512,- Ft.
100

 

A támogatások cél szerinti felhasználását a következő táblázat, illetve a hozzá tartozó  

diagram mutatja be  

Támogatási cél Felhasznált összeg (2010-2014.össz. 

kerekítve) mFt./ A teljes felhasználás 

százalékában 

Filmgyártás 17.778 /              56,2 %  

Filmterjesztés                                       374 /                 1,2%   

Egyéb filmszakmai célok
101

 

(Rendezvények, fesztiválok, örökségvédelmi 

célok /filmfelújítás, digitalizálás/, kutatás, 

képzés, kiadványok támogatása, nemzetközi 

kapcsolatok, díjak) 

  13.518 /                42,6% 

Összes 31.670 /                 100%           

 

                                                           
100 MMK tartozásállományának rendezése nélkül az éves átlag 6.417.606.512,- Ft. 
101 Ideértve az MNF működési költségét, valamint az MMK tartozásállományának rendezésére szolgáló támogatást is 
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KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 

 

Év Közvetett támogatási 

igazolások összege (Ft)                    

Költségellenőrzési 

határozatokban megállapított 

közvetett támogatások 

összege (Ft)                    

Összesen megállapított 

közvetett támogatások 

összege (Ft)                    

2004.  632 119 893   

2005.  2 824 580 273   

2006.  3 305 860 255   

2007.  5 644 219 484   

2008. 3 815 773 857   

2009. 6 879 381 290   

2010. 7 291 147 568   

2011. 6 311 949 845   

2012. 3 402 481 095   

2013. 2 758 768 585 7 586 963 144 10 345 731 729 

2014.  417 679 575 5 858 000 116 6 275 679 691 

összesen 56 728 924 980   

 

17778 

374 

13518 
Filmgyártás

Filmterjesztés
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II.2. A filmszakma állami támogatásának alakulásával kapcsolatos megállapítások 

A támogatási rendszer fejlődésének pozitívumaként mondható el, hogy a közvetlen állami 

támogatások rendelkezésre álló összege a 2004-2010. évek éves átlagához képest 2010-2014. 

között nominálisan mintegy 2,5 milliárd forinttal nőtt. A beépített „forrásautomatizmus” 

(hatoslottó játékadó meghatározott része) révén a támogatások tényleges rendelkezésre állása 

is biztosított. Ugyancsak nőtt a közvetett támogatások aránya, amely a szükséges jogi 

feltételek még kedvezőbbé tételének is köszönhető. 

Ugyanakkor a filmszakma széles köreiben a jelenlegi támogatási struktúra kritikájaként 

fogalmazódik meg a korábbi „többablakos” rendszer – mint követendő példa − szembeállítása 

a jelenlegi „egyablakos” támogatási rendszerrel. E kérdés eldöntéséhez az alábbi tények 

vizsgálatát tartom fontosnak. 

 

II..2.1. A támogató szervezetek körének és az általuk elosztott állami támogatások 

arányának alakulása 

 

A 2004-2010. időszak meghatározó támogató szervezete – mind a támogatási területeket, 

mind a támogatási összeg nagyságrendjét tekintve  az MMK volt, amely az összes állami 

támogatás 72,1 %-át osztotta szét.  A támogatási rendszer másik közalapítványa, az MTFA az 
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összes állami támogatás 4,5%-a felett rendelkezett.  Az NKA egészen 2012 decemberéig 

működtette a Mozgóképszakmai Kollégiumot, az állami támogatások 6,5 %-át osztva szét. A 

kulturális tárca és az NKA miniszteri kerete együttesen a támogatások 2,6%-át tette ki, az 

ORTT támogatása 14,3% volt
102

.  

A 2011-től datálható jelenlegi támogatási rendszerben legfőbb támogató szervezet, az MNF, a 

vizsgált időszakban az állami támogatások 74,2% osztotta szét, amely közel azonos az MMK-

nál tapasztalható aránnyal. Az MTFA megszűnt. Az NKA támogatása 3,4 % volt, azonban 

ebben még szerepel a 2012 decemberéig működő Mozgóképszakmai Kollégium 

szerepvállalása, illetve már látható az a csökkenő tendencia, amely az új szervezeti felállás 

(Vizuális Művészetek Kollégiuma) óta volt tapasztalható. A kulturális tárca és az NKA 

miniszteri kerete együttesen 6,6 %-ra nőtt, új támogatóként megjelent az MMA, egyelőre 

szerény, 0,09%-os részesedéssel. Az ORTT-t az az NMHH Médiatanácsa váltotta fel, az 

állami támogatás elosztásában játszott szerepe enyhén, 15,8%-ra növekedett. 

Mindezekből arra következtethetünk, hogy a támogató szervezetek száma elvileg nem 

csökkent (megszűnt ugyan az MTFA, de új szereplő, az MMA lépett be a támogatási 

rendszerbe). Véleményem szerint a kérdés kulcsa nem a támogató szervezetek számában, 

hanem az általuk megvalósított támogatási célok szerkezetében keresendő. 

II.2.2. A támogatási célok szerkezetének változása 

A 2004-2010. közötti támogatási rendszerben az egyes támogató szervezetek támogatási 

aktivitása – ha a gyakorlatban voltak is a jogszabályokból, vagy az adott szervezet támogatási 

szabályzatából adódó speciális feltételek − lényegében a filmszakma valamennyi területére 

kiterjedt. Kétségtelen, hogy az MMK alapvető feladata az egészestés filmek (a gyakorlatban a 

játékfilmek) gyártásának finanszírozása volt (a rendelkezésre álló éves forrás több, mint felét 

erre kellett fordítania az Mktv. rendelkezése szerint).   Emellett azonban kiemelt szerepet 

kapott a kisjátékfilmek, kísérleti-, dokumentum- és animációs filmek gyártásának támogatása, 

ide tartozott a filmforgalmazás teljes területe, de ide tartozott végeredményben minden 

filmszakmai támogatási igény lehetőség szerinti kielégítése a mozgóképörökség védelmétől 

az időszaki kiadványok megjelentetéséig, a fesztiváltámogatásoktól a nemzetközi tagdíjak 

megfizetéséig. A széleskörű támogatási spektrum tervezhetősége érdekében az MMK éves 

támogatási keretfelosztást állapított meg és tett közzé, ehhez igazítva az éves pályázati 

kiírásait. Az MTFA a magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még 

                                                           
102 „Kisműfajok” + TV-filmek együtt 
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feltáratlan események kutatásának és filmes feldolgozásának támogatásában játszott szerepet. 

(Sajnos a vizsgált időszak végére az MTFA által felosztható forrás jelentősen lecsökkent, 

jószerint csak a Közalapítvány működési költségeit fedezte.) Az NKA Mozgóképszakmai 

Kollégiumának támogatási tevékenysége a támogatandó célok tekintetében kiterjedt a 

filmszakma egészére, jóllehet a rendelkezésre álló forrás összege miatt a filmgyártáshoz csak 

szerényebb mértékű hozzájárulást tudtak nyújtani. A támogatások javarészt a 

filmterjesztéshez, a rendezvények, fesztiválok szervezéséhez, a mozgóképörökség 

védelméhez, képzési tevékenységekhez, filmes kiadványok megjelentetéséhez kapcsolódtak. 

Hasonló módon került felhasználásra az NKA miniszteri keret filmes területre fordított része, 

illetve a kulturális tárca költségvetésében biztosított keretösszeg is. Az ORTT általi 

finanszírozás elsősorban televíziós filmek, valamint az elsődlegesen műsorszámként 

funkcionáló, azaz televíziós forgalmazásra szánt dokumentum-, ismeretterjesztő filmek 

gyártásának támogatására irányult. 

A jelenlegi támogatási rendszerben a támogatási célok szeparációjára került sor, a Kormány 

által jóváhagyott
103 

 − az MNF és a NEFMI (EMMI) közötti – megállapodás keretében. E 

szerint az MNF vissza nem térítendő támogatást nyújt az egészestés (70 perc időtartamot 

meghaladó) játékfilmek, animációs filmek és dokumentumfilmek előállításához a 

forgatókönyv/filmterv fejlesztés, a gyártás-előkészítés és a gyártás tekintetében. Filmek 

terjesztéséhez, értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenységhez visszatérítendő 

támogatást nyújt.
104

 Az EMMI-re hárul az art filmek terjesztésének támogatása, a 

mozgóképörökség-védelem, a filmes kiadványok, a képzés-kutatás, stb. támogatásának 

kötelezettsége. Az NMHH Médiatanácsa Magyar Média Mecenatúra Programja a 

dokumentum-, ismeretterjesztő-, és animációs filmek támogatásában játszik elsődleges 

szerepet. E ténylegesen betöltött igen fontos szerepkör ellenére a megállapodásnak formálisan 

nem részese az NMHH /a Kormányhatározat nem említi, mivel az NMHH nem tartozik a 

Kormány irányítása alá/, ugyanakkor a vizsgált időszakban a jelzett filmek támogatása döntő 

részben a Magyar Média Mecenatúra Programból származik. A megállapodásnak formálisan 

nem részese az NKA, a filmes terület támogatására is hivatott Vizuális Művészetek 

Kollégiumának szerepköre nem került megjelölésre.  

                                                           
103

 Lásd: a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI.21.) 

Korm. határozat 
104 Az MNF egyedi kérelem alapján támogatást nyújthat az Mktv. 12. § (3) bekezdés e)-i) pontjaiban foglalt filmszakmai 

tevékenységek támogatásához is, ez a támogatási gyakorlatában is megnyilvánul. Mindazonáltal az így folyósított összegek 

nagyságrendileg  nem mérhetők a „fő”támogatási célokhoz nyújtott összegekhez. 
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Az új támogatási rendszer jellemzője tehát álláspontom szerint az, hogy az egyes támogatási 

típusok a gyakorlatban egy-egy támogató szervhez kapcsolódnak, Mindez ugyan nem 

ellentétes a vonatkozó hatályos jogszabályok betűjével, de szellemével igen, hiszen a 

jogszabályok adta támogatási kör csupán elvi lehetőségként van jelen, a tényleges támogatási 

tevékenység viszont külön megállapodáson alapul.  Nem változtat ezen az sem, hogy az egyes 

támogató szervek „mutatóba”  a már hivatkozott megállapodásban foglalt támogatási 

profiljukon felül  egy-egy más programot is megfinanszíroznak.  Tudomásul véve, de nem 

elfogadva a kialakult helyzetet, azt is meg kell állapítani, hogy a támogatásokhoz (támogató 

szervekhez) rendelet források felosztása sem arányos az ellátandó feladatokkal. 

A jelenlegi támogatási rendszer megítélésem szerint a játékfilmeknek (egész estés filmeknek) 

kiemelten kedvez, a dokumentum- animációs, stb. filmek helyzete elfogadható, a forgalmazás, 

a mozgóképörökség védelme, illetve más kapcsolódó filmszakmai tevékenységek 

finanszírozása pedig kifejezetten elégtelennek tekinthető.  

 

II.2.3. A szakmai önigazgatás érvényesülése az állami források elosztásában 

 

A 2004-2010. közötti támogatási rendszer legnagyobb pozitívumának azt tartották, hogy az 

állami támogatások elosztásában a legtöbb támogató szervezetnél (MMK, MTFA, NKA 

Mozgóképszakmai Kollégiuma) érvényesült a szakmai önigazgatás, azaz a filmszakma 

képviselői – meghatározott keretek között – „beleszólhattak” a szervezet működésébe. 

Különösen igaz volt ez az MMK-ra, hiszen ezt a közalapítványt maguk a filmszakma 

képviselői hívták létre, így alapítói státuszuk a szervezet megszűnéséig fennállt.
105

 

A szakmai önigazgatási rendszer kritikusai legfőbb érvként – leegyszerűsítve − azt hozták fel, 

hogy a filmesek lényegében saját maguknak osztották a pénzt, azaz a támogatások fölött 

maguk a kedvezményezettek rendelkeznek. A bírálók szerint mindez áttekinthetetlenné tette a 

közpénzek felhasználását, ugyanakkor módot adott azok kapcsolati viszonyokon alapuló 

szétosztására. A másik bírálati érv a szakmai képviselet összetételére vonatkozott, amely 

szerint a kialakult képviseleti struktúra nem követte a filmszakmában bekövetkezett 

                                                           
105

 Az alapítók az általuk létrehozott szervezet működésére – a vonatkozó jogszabályi tilalom miatt – meghatározó befolyást 

nem gyakorolhattak, azonban az alapítói okirat módosítása, így az ezzel kapcsolatos személyi kérdések eldöntése 

(kuratórium, illetve a felügyelő bizottság összetételének jóváhagyása) az alapítók hatáskörébe tartozott. A kuratórium az éves 

alapítói értekezleten beszámolt az MMK működéséről, illetve terveiről és az ott elhangzott véleményeket, javaslatokat 

értelemszerűen figyelembe vette további működése során. 
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változásokat, nem nyújtott lehetőséget az újonnan alakult filmes szervezetek 

bekapcsolódására.
106

 

Hétköznapi értelemben a probléma a támogatások elosztásánál az ún. összeférhetetlenségi 

kérdés formájában jelentkezik. Nehéz azt elképzelni, hogy a szakmai feladatok támogatására 

szánt összegek felett kizárólag laikusok, a lehetséges felhasználóktól teljes mértékben 

független személyek rendelkezzenek. A döntésekbe a szakmai elemet be kell vonni, így volt 

ez a korábbi támogató szervezetek, de így van ez a jelenlegi szervezetek esetében is. 

Ugyanakkor meg kell teremteni azokat a garanciákat, amelyek a közpénzek szakmailag 

indokolt és hatékony, ugyanakkor törvényes és áttekinthető elosztását garantálják. Ezek 

elsősorban azok − a jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített – 

összeférhetetlenségi szabályok, amelyek szigorú, kivételektől mentes betartása és betartatása 

minden állami támogatást elosztó szervezettel szemben alapvető elvárás kell, hogy legyen. A 

másik garancia az optimális döntési mechanizmus kiválasztása lehet, amely például 

különválasztja a „szűrőként” működő javaslattevő grémiumokat a tényleges döntéshozó 

fórumoktól. További garanciális elemet jelenthet a javaslattevők, döntéshozók rotációja, 

amely a valamely „elfogultsági elem” (műfaji kötődés, személyes ízlés) rögzülését gátolhatja 

meg a döntéshozatali eljárásban. Ez utóbbi megoldáshoz szükség lenne egy olyan szakértői 

„állomány” létrehozására, amelybe az adott személyek meghatározott szakmai képzettség, 

tapasztalat és elismertség szerint kerülnének kiválasztásra, amely egy meghatározott eljárás 

keretében a filmszakmai képviselők és az állami források felett rendelkező szervezetek 

képviselőinek részvételével kerülne sor. A támogató szervezetek a javaslattevő, döntéshozó 

testületeikbe szakmai elemként ebből az „állományból” választhatnának. Az állami forrásokat 

elosztó szervezetek döntéshozó testületeibe delegált, illetve felkért filmes szakemberek 

jelenléte azonban „csupán” döntések szakszerűségét segíti elő. A szakmai önigazgatás csak 

akkor valósulhat meg, ha az adott támogató szerv működésében, támogatáspolitikájának 

kialakításában, tevékenységének szakmai ellenőrzésében a filmszakma széles körének 

lehetősége van a képviseltre.  

 

 

 

 

                                                           
106 Az MMK esetében – legalábbis jogi értelemben – ez valós problémát jelentett, ugyanis az alapítói kör utólag nem volt 

bővíthető. Az MMK vezetése azonban a rendszeresen megtartott filmszakmai találkozókon biztosította a véleménynyilvánítás 

lehetőségét a filmszakma egésze számára. 
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II.3. A filmgyártás és a filmforgalmazás eredményei 

II.3.1. Gyártási adatok (részletezve a 2. sz. függelékben)
107

 

Sokan hajlamosak arra, hogy egy adott támogatási rendszer hatékonyságát a gyártott filmek – 

különösen a játékfilmek – számával mérjék. Természetesen a filmművészet, mint kulturális 

ágazat ennél sokkal összetettebb, ezért a támogatási rendszereknek is komplexnek kell 

lenniük, figyelemmel valamennyi filmszakmai terület finanszírozási igényeire. 

Ugyanakkor tény, hogy a filmalkotások létrehozása nagyon költségigényes folyamat, ezért a 

támogatási rendszerek jellemzően a gyártásra fordítják az általuk elosztható támogatás döntő 

hányadát. 

Ebből következően az állami szerepvállalás tekintetében fontos az adott időszakban 

megszületett filmalkotások számának, műfajának vizsgálata. Ezek kvantitatív, ezért egzakt 

módon mérhető adatok, de persze önmagukban nem adnak választ a megszületett alkotások 

minőségére, amelyeket más módszerekkel kísérelhetünk meg elemezni. 

Dolgozatomban – elsősorban terjedelmi okok miatt  a játékfilmgyártásra fókuszálok, de 

számadatokat tekintve feltüntetem az adott év teljes filmtermését (kisjátékfilmeket, 

rövidfilmeket, dokumentumfilmeket (ismeretterjesztő filmeket) és animációs filmeket)  már 

ahol erre adatot találtam. A részletes adatokat tartalmazó táblázatokban a játékfilmeknél 

megjelöltem az adott film állami támogatói közül azokat, amelyeket a jelen tanulmány szerinti 

támogató szerveknek tekintek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy adott film  témájától 

függően  ne kapott volna más állami támogatást pl. egy-egy ágazati minisztériumtól, 

önkormányzattól, vagy állami tulajdonú gazdálkodó szervezettől. Az állami támogatók 

„aktivitásáról” azonban a játékfilmeknél feltüntetett részvételi arány nem ad teljes képet, 

hiszen a támogatók más filmes műfajokat is támogattak. Ez utóbbi főleg az ORTT-re 

/MTVA-ra/ jellemző, amelyek elsősorban dokumentumfilmeket, animációs filmeket, 

ismeretterjesztő alkotásokat, stb. támogattak, de jelentős az arány e vonatkozásban az MTFA-

nál és a NKA-nál is. 
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 Az adatok összegyűjtése nehézségekbe ütközött, mert a gyártásra vonatkozó „teljes körű” adatbázis a Magyar Nemzeti 

Filmarchívum által kiadott 2010-ig kiadott Filmévkönyvekben volt fellelhető. A Filmévkönyvek nyomtatott formában 2009-

ig, ezt követően még két évig internetes verzióban készültek, majd forráshiány miatt teljesen megszűntek. Sajnos ezzel a 

magyar filmszakmai adatbázis egy igen jelentős kiadványával lettünk szegényebbek. Az ezt követő időszak adatait különböző 

helyekről, elsősorban a MaNDA kötelespéldány nyilvántartásából igyekeztem megszerezni.. 
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A 2. sz. függelékben részletezett adatokat az alábbi táblázatok foglalják össze. 
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108 A 2010. évre nem áll rendelkezésre adat 
109 A 2010. évre nem áll rendelkezésre adat 
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II.3.2. A filmgyártás és a támogató szervezetek 

 

Kétségtelen, hogy a filmgyártás a filmszakma legfontosabb területe, az az összetett folyamat, 

amely a filmötlet megjelenésétől, a treatment megírásától a forgatókönyv elkészítéséig, a 

gyártás-előkészítésen a forgatásig, az utómunkálatokon át a vetíthető műpéldány elkészültéig 

tart. A gyártás nemcsak művészi teljesítmények összességét ötvözi egységes egésszé, de 

egyszersmind komplex műszaki, technológiai és nem utolsó sorban gazdasági folyamat is. 

A filmek műfaja természetesen meghatározza az elkészítés mikéntjét, időtartamát, 

filmtechnikai sajátosságait és legfőképpen a költségeket, amelyek az egyes gyártási 

szakaszokhoz kapcsolódóan jelentkeznek − gyakran több évre kiterjedően. A filmtámogatási 

politika alakítóinak tisztában kell lenni a filmgyártás e sajátosságaival, hogy az állami 

támogatással készülő filmalkotások stabil finanszírozási háttérrel rendelkezhessenek. Ehhez 

megfelelő támogató szervezetre van szükség, ahol a tervezésben a koncepciózus előrelátás, a 

végrehajtásban a profizmus, a működés egészét illetően a szakmai legitimáció egyaránt jelen 

van.  

A következőkben e szempontokból vizsgálom a tárgyi időszak két „nagy” támogató 

szervezetét, hangsúlyozva, hogy megállapításaim kizárólag személyes véleményemet 

tükrözik. 

 

Az MMK egy közalapítványi formában működő, „klasszikus” támogató szervezet volt, az 

állami mecenatúrát testesítette meg. Döntéseiben a kulturális érték létrehozása volt az 

elsődleges szempont, messzemenően figyelembe véve az alkotói szabadságot. Az állami 

szerepvállalás egyfajta segítő figyelemként volt jelen, hangsúlyozva az ügy fontosságát. Ez 

utóbbi a legfőbb ügydöntő/vagyonkezelő és ellenőrző testületek tagjainak a filmszakma (a 

gyakorlatban az azt 90%-ban képviselő alapítók) által történő jelölése, és a Kormány 

jóváhagyásán alapuló, a miniszter által történő kinevezése által manifesztálódott. 

A pályázatok kiírása éves támogatási terv (támogatási naptár) alapján történt. Az Mktv.-ben 

rögzített alapelvnek megfelelően (ti. az állami források nagyobb hányadát az egészestés 

filmek gyártására kell fordítani) a támogatási program az egészestés filmalkotásokra, 

praktikusan a játékfilmekre koncentrált, de tartalmi orientációt nem tartalmazott. A döntések 

többszintű eljárásban születtek meg: a szakmai javaslattevő a játékfilmes (vagy más 

gyártásban érintett) szakkollégium volt, a döntés a kuratórium hozta meg. A támogatás 

felhasználását az MMK folyamatosan nyomon követte, melynek során sokszor szembesült 

költségtúllépésekkel, vagy a határidők elmulasztásával. Így egyes produkciók finanszírozási 
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ügye visszakerülhetett a kuratórium elé pótlólagos támogatás megítélése, illetve a határidő 

túllépés engedélyezése céljából. Előfordult, hogy a támogatott a visszatérítendő támogatást a 

vállalt határidőben, vagy egyáltalán nem tudta visszafizetni. Ilyen esetben a kuratórium a 

támogatást vissza nem térítendőre minősítette át, vagy a támogatottnak más jogcímen járó 

normatív támogatás „terhére” számolta el. Jóllehet, hogy ezen megoldások alkalmazását az 

MMK támogatási szabályzata lehetővé tette, de a gyártás költségvetési tervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos „fegyelmet” semmiképp sem szolgálta, arról nem is beszélve, 

hogy ezek  az egyébként a film befejezhetőségét szolgáló  intézkedések  később az MMK-

val szembeni támadások egyik sarokkövéül szolgáltak. (Az ún. befejezési garancia 

megkövetelése   ebben az időszakban még nem volt általános.) Az MMK tervszerű 

finanszírozási tevékenységét tovább nehezítette az éven túli kötelezettségvállalás, illetve a 

banki finanszírozás igénybevételének kényszerű bevezetése, majd a költségvetési források 

további drasztikus csökkentése a finanszírozás teljes leállásához vezetett.  

Az elkészült filmek vagyoni értékű jogai teljes egészében a támogatott filmelőállító 

tulajdonába kerültek (koprodukció esetén a részvétel mértékéig). Az MMK csak abban az 

esetben részesült a forgalmazási jogokból, ha azt a visszatérítendő támogatási szerződésben 

biztosítékként kikötötte. A támogatási „filozófia” ugyanis abból indult ki, hogy a létrejött 

filmalkotások a magyar filmkincset, a nemzeti kulturális örökséget gazdagítják, még abban az 

esetben is, ha egyébként a forgalmazásuk a filmelőállító (forgalmazó) vállalkozás 

tulajdonában marad. Jóllehet e filmek esetében fennállt a kötelespéldány szolgáltatására 

vonatkozó előírás, de az ily módon a filmarchívumba bekerülő filmek hasznosítása, 

közkinccsé tétele csak korlátozott módon, a szerzői jog által biztosított, ún. szabad 

felhasználás körében érvényesülhetett. Magyarul: a jelentős állami támogatással készült 

alkotások még oktatási, közművelődési céllal sem voltak az állam által szabadon 

felhasználhatóak, csak a filmelőállító engedélye alapján (és jogdíjfizetési kötelezettség 

mellett). 

 

Az MMK-t felváltó MNF láthatóan más profilú és más szemlélet alapján működő támogató 

szervezet. Maga a szervezeti forma nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság  

létrehozása egyetlen alapító, a magyar állam hatásköre. A szakmai legitimáció csak, mint 

külső tényező (szakmai közvélemény) értelmezhető. Az MNF megítélése az elmúlt 

időszakban változott, a kezdeti szinte teljes elutasítástól mára az elfogadás (egyesek szerint 

beletörődés) irányába mozdult el.  Szemben az MMK szakmai önigazgatáson alapuló, 
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mecenatúra jellegű tevékenységet folytató szervezetével, az MNF egy új,   100%-os állami 

tulajdonban lévő, nonprofit jellegű, gazdasági társasági formával rendelkező, produceri 

szemléletű,  a filmet kulturális termékként kezelő intézmény.  Az MNF az értékteremtés 

mellett azonos szinten kezeli a piaci hatékonyságot, jóllehet elismeri a kevésbé rentábilis, 

ámde más, hasonlóan fontos kulturális hozadékot, pl. nemzetközi fesztiválsikereket „termelő” 

aspektusokat is, s mindezt együttesen állítja támogatási tevékenységének fókuszába.   

Azt is mondhatnám, hogy olyan filmek támogatását tekinti feladatának, amelyek témája hazai 

és nemzetközi viszonylatban is érthetőnek és érdekesnek mutatkoznak ahhoz, hogy nagy 

nézőszámot (ezáltal magas bevételt) eredményezzenek, vagy újszerű, különleges 

formanyelvük, művészi értékük okán nemzetközi szakmai elismerés várományosai 

lehessenek. Kérdés az, hogy ez jelenthet-e bármiféle „előzetes” műfaji, stílusbeli, stb. 

behatárolást az MNF részéről a filmek kiválasztását illetően? Nos, személy szerint ilyen 

törekvést én nem tapasztaltam, aminek részben az is az oka lehet, hogy az MNF pályázati 

kiírása folyamatosan nyitott, nincsenek előre meghatározott éves támogatási keretek, pláne 

tartalmi prioritások. Ugyanakkor az MNF igen jelentős (személyes véleményem szerint kissé 

túldimenzionált) figyelmet szentel a filmterveknek, forgatókönyveknek, amelyek 

fejlesztéséhez az MNF nemcsak anyagi támogatást, de értő szakembereket is biztosít. Mindez 

abba az irányba mutat, hogy a támogató – „természetesen” az alkotói szabadság 

„messzemenő” tiszteletben tartásával – úgy „egyengeti” a film megszületését, hogy az a 

támogató által elvárt kritériumoknak a lehető legjobban megfeleljen. A pályázatokat az MNF 

szervezetén belül működő Filmszakmai Döntőbizottság bírálja el.  Az MNF a gyártás teljes 

időtartama alatt folyamatosan felügyeli és segíti a filmalkotás megvalósítását, továbbá 

megilleti a filmalkotás végleges változata jóváhagyásának joga.
110

 A MNF támogatási 

szabályzata előírja, hogy a filmgyártási célra nyújtott támogatás esetén a támogatott 

filmalkotás forgalmazási joga  a támogatási szabályzatban meghatározott idő elteltével és 

külön feltételek szerint  az MNF száll át.
111

 Ez a megoldás feltétlenül előre lépést jelent a 

korábbi támogatási szisztémával szemben, mert jelentősen megkönnyíti az állami források 

felhasználásával készült filmalkotások későbbi hozzáférhetőségének biztosítását, illetve a 

forgalmazás során adódó árbevételek visszaforgathatóak további filmek támogatására. 

 

A filmszakmában gyakorta felmerülő kérdés, hogy vajon számszerűen meg lehet-e határozni 

azt az éves filmmennyiséget, amely eléri azt a „kritikus tömeget” melynek megléte esetén élő 

                                                           
110 Lásd: MNF Támogatási Szabályzat 10.2. és 10.3. pont 
111 Lásd: MNF Támogatási Szabályzat 7.1. pont 



76 

 

magyar filmművészetről beszélhetünk? A válasz keresésekor figyelemmel kell lennünk az 

alkotói kedv és kapacitás mellett a mennyiségi és minőségi szempontokat is magába foglaló 

befogadói igényekre is, már amennyiben erről reális képet alkothatunk. Végül számba kell 

venni azokat a rendelkezésre álló forrásokat, amelyeket az állam a filmgyártásra fordítani 

kíván. Filmszakmai körökben elterjedt vélemény, hogy a magyarországi filmgyártás optimális 

„mérete” évi 15-20 játékfilm gyártásával érhető el. E kérdésre választ keresendő, a 

továbbiakban azt tekintem át, hogy hogyan változott a játékfilmgyártás a két  egymástól 

lényegesen különböző  támogatási szisztéma működése alatt. A korrekt összehasonlítást 

azonban nehezítik, sőt szinte lehetetlenné teszik azon tényezők hatásai, amelyek az MMK 

finanszírozási tevékenységének lelassulásához, majd teljes ellehetetlenüléséhez vezettek. 

2010-2011. között a támogatási rendszerbe minimális költségvetési pénz folyt be,  s noha 

voltak „szándéknyilatkozatok”  új produkciók tényleges beindításához nem állt 

rendelkezésre forrás. Az MNF megalakulását követően az állami források elsősorban a 

konszolidációt
112

 szolgálták, a filmgyártási tevékenység csak lassan „pörgött” fel. A 2. sz. 

függelékben részletezett adatok és a jelen fejezetben bemutatott diagramok jól tükrözik ezeket 

a folyamatokat.  

A magyarországi filmgyártás előzőekben említett optimális mutatóit (15-20 film/év) az MMK 

a „legerősebb” éveiben (2005., 2006., 2007.) jelentősen túlteljesítette, e három év átlaga 29 

film/év volt.  A hullámvölgy már 2010-ben jelentkezett 13 filmmel, és 2012. évre elérte a 

mélypontot, ami 6 filmet jelentett. Ekkor még azonban az MNF filmtámogatási tevékenysége 

még nem öltött testet megvalósult filmekben, hiszen az elkészült filmek fő támogatója 

továbbra is az MMK volt (a film megjelenése előtti években folyósított támogatásai révén). A 

2013. évi „termés” is csak 6 film volt mindösszesen, azonban ezeket már elsősorban az MNF 

jegyezte támogatóként. A vizsgált időszak végén (2014) a filmek száma már 17-re futott fel, 

az elsődleges támogató az MNF volt. (E tendencia folytatódott a 2015. évben is.) Ha pusztán 

a számadatokat vizsgáljuk, az MMK idejében készült évente a legtöbb játékfilm, ráadásul 

úgy, hogy az MMK ezen felül ellátta a filmszakai támogatási tevékenység teljes vertikumát. 

Hogyan lehetséges ez? A válasz egyszerű: az MMK által a játékfilmek gyártásának 

támogatására
113

 biztosított összeg jóval kisebb volt filmenként, mint amit az MNF ugyanezen 

                                                           
112 Amint arra a dolgozatban már utaltam, az MMK is rendelkezett saját konszolidációs tervvel, amely megfelelő állami 

beavatkozás (extra költségvetési támogatás) mellett (amit egyébként  az MNF meg is kapott) a banki finanszírozás teljes 

kivezetését tette volna lehetővé. Ez a megszorítás jelentősen hatott volna a támogatási tevékenységre is, tehát a legnagyobb 

tétel, a játékfilmgyártás ez esetben is jelentősen visszaesett volna. 
113 A korábbi rendszer „többablakos jellege miatt ezeknél a filmeknél megjelentek más költségvetési forrásból gazdálkodó 

támogatók: NKA, ORTT, MTFA, kulturális tárca, stb., így a tényleges állami forrás összességében magasabb volt. 
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célra fordított. Ez még az MMK „jó éveire” is igaz volt: pl. 2005-ben a játékfilmgyártásra 

rendelkezésre álló mintegy 2 milliárd Ft.-ból 32 film gyártását finanszírozták ami, 63 millió 

Ft./film átlagos támogatást jelent. Ezzel szemben az MNF az első „igazi” (a konszolidációs 

időszakot már lezáró) támogatási évében, 2013-ban 3,7 milliárd forintot biztosított 

filmgyártás támogatására, és ebből 17 játékfilmes produkciót támogatott, amely mintegy 218 

millió Ft./film átlagot
114

 jelent. Ez több mint háromszorosa az MMK átlagos 

támogatásának.
115

  Igaz azonban az is, hogy a játékfilm (egészestés film) gyártására pályázók 

részére az „új rendszerben” további (hazai) pályázati lehetőségek (a támogató szervezetek 

közötti  korábbiakban tárgyalt  „feladatmegosztás” miatt) nem állnak rendelkezésre.  

 

A támogatott filmek tartalmi, minőségi kérdéseit, mindenekelőtt a szerzői, illetve a műfaji 

(zsáner-) filmek támogatásával összefüggésben elemezhetjük. A szerzői filmekre a szerző 

egyéniségét tükröző forma és tartalom, az egyedi stílusjegyek, a sajátos látásmód kifejeződése 

a jellemző. A szerzői filmnek esszenciája az alkotói szabadság, melynek adott esetben  

természetesen a lehetőségek szabta keretek között  alá kell vetni a gyártás és finanszírozás 

folyamatát, módszereit is. A műfaji (zsáner-) filmek valamely tematika, típus, jellegzetesség 

köre csoportosíthatóak. Az alkotói kvalitások e filmek esetében is fontosak (pl. abban, hogy 

az adott film a saját műfaján belül milyen minőséget hoz), de mivel e filmek többsége üzleti 

vállalkozás, a producernek meghatározó szerepe van. A műfaji filmek gyártási folyamata jól 

szervezett, a viszonylag magas költségvetés, a sztár szereplők,  a rendkívüli látvány, és a 

speciális effektusok jellemzik, amelyek mind az eladhatóságot, a nézőszám maximalizálását, a 

minél magasabb nyereség elérését célozzák. Nyilvánvaló, hogy a filmalkotások ekként történő 

„felosztása” nem jelent egyúttal egyfajta értékbeli különbségtételt, hiszen a szerzői film is 

lehet rossz, a műfaji filmből is válhat filmtörténeti idol,  mindkettőre hosszasan sorolhatnánk 

a példákat. Általánosan igaz azonban, hogy a szerzői filmek egy jóval szűkebb nézői réteget 

képesek „megmozdítani”, mint a műfaji filmek, amelyek szerencsés esetben akár a 

„blockbuster” jelzőt is magukénak tudhatják. Nem belemerülve a magas-kultúra vs. 

tömegkultúra kérdéskörébe, inkább arra kell választ találni, hogy vajon az államnak, mint 

támogatónak, mely filmek finanszírozás, mely nézői igények kiszolgálása a feladata? A 

                                                           
114 Ez a szám 2014-ben 270 mFt., 2015-ben pedig már 328 mFt.. 
115 A két támogató szervezet vizsgált időszakon belüli teljes működési szakaszára ezt a számítást azért nem végeztem el, 

mert az MMK-nál történt forráskivonások, illetve az MNF első működési évére eső konszolidációs feladatokra fordított 

összegek  figyelemmel a finanszírozás és a megvalósulás közötti esetenként jelentős időbeli „fáziseltolódásokra” is  torz 

képet  mutatnának.  
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támogató szervezetek előzőekben leírt profilja („mecénás/producer”) mennyire nyomhatja rá a 

bélyegét az állami támogatással készülő filmalkotásokra? Hogyan közvetíthetők a nézői, 

szakmai, kultúrpolitikai igények az állami támogatást szétosztó szervezetek irányába? 

Előírhatók-e preferált megfilmesítési témakörök (pl. a magyar történelem jelentős, vagy 

éppen feltáratlan kérdéseit fókuszba állító alkotások), vagy műfajok (pl. a régóta áhított 

gyerek- és ifjúsági filmek) a támogató szervezetek számára? Hogyan mérhető a magyar film 

sikere (nézőszám, fesztiválsikerek)? Mindezekre célszerű lenne egy  az állami kulturális 

célkitűzésekkel, a filmszakmai szempontokkal és magának a támogató szervezet 

elképzeléseivel összhangban álló  támogatáspolitikát kidolgozni és meghirdetni, amely 

alkalmas a műfaji és a műfajokon belüli sokszínűség megteremtésére úgy, hogy a 

hagyományos értékek és napjaink kérdései egyaránt megjeleníthetővé váljanak, továbbá a 

különböző filmes generációk egyaránt filmkészítési lehetőségekhez jussanak.  

 

Az állami támogatások körében külön szólni kell az ún. filmes „kisműfajok”, azaz a 70 

percnél rövidebb dokumentum-, kísérleti-, tudományos/ismeretterjesztő-, kísérleti-, és nem 

utolsó sorban az animációs filmek támogatásának helyzetéről, illetve az ezeket támogató 

szervezetek működéséről.   

A 2004-2010 között időszakban az e körbe tartozó filmek fő támogatója az MMK volt, amely 

szervezet ez időintervallumban mindösszesen 3.930 mFt. támogatást fordított a területre (a 

teljes MMK támogatás 13%), amely kiegészült az ORTT 2.270 mFt-os és az NKA 216 mFt-

os támogatásával. A teljes támogatási ciklusban tehát a „kisműfajok” mindösszesen 6.416 

mFt. állami támogatásban részesültek.
116

 

2010-től a kisműfajok egyedüli támogatója gyakorlatilag az NMHH Médiatanácsa Magyar 

Média Mecenatúra Programja lett, amely 2011-2014 között mintegy 5.000 mFt-ot osztott szét.  

Tekintettel az időszakok eltérő hosszúságára, szükséges egy átlagos érték kiszámítása
117

 is. 

Ezek szerint a 2004-2010 közötti támogatási ciklusban (7 évet alapul véve) 916,6 mFt/év az 

éves átlag, míg a 2010-2014 évi ciklus átlaga 1.084 mFt, a korábbi ciklushoz képest 8,4 %-os 

emelkedést mutatva. 

 

 

                                                           
116 Az MTFA is támogatott dokumentumfilmeket, de ennek pontos mértékéről   amely becslésem szerint 150 millió forint 

lehetett a teljes támogatási ciklusra  nincs információm ezért ezzel nem számoltam. 
117 Mindkét ciklusban beszámítva a 2010., átmeneti évet is 
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 II.3.3. Forgalmazási adatok és fesztiválszereplések (részletezve a 3. sz. függelékben)
118

 

Noha a filmek nézettségi adatai ma már sokféle közzétételi forma (televíziós sugárzás, VoD, 

DVD kiadás, online hozzáférés) szempontjából vizsgálhatók, illetve ezek komplex 

elemzéséből vonhatóak le átfogó statisztikai következtetések, mégis kiemelt szerep jut a 

filmszínházakban történő bemutatók adatai elemzésének, mivel ezek egzaktak, jól mérhetők, 

viszonylag direkt módon adnak visszajelzést a befogadói oldalon tapasztalható érdeklődésről, 

elfogadásról. 

A forgalmazási adatok elemzése az adott év premier filmjeire vonatkozik, tehát az új filmek 

nézői fogadtatását mutatja be. A 2010. év a statisztikák készítése szempontjából különleges, 

mert az ekkor bemutatásra kerülő filmek a korábbi évben vagy a korábbi években nyújtott 

támogatásokból készültek el és az általuk generált hatások (nézőszám, jegybevétel) is ekkor 

jelentkeztek, a tényadatoknak ugyan megfelelve, de a két támogatási rendszert 

összehasonlításakor jelentős torzító hatást eredményezve  a 2010-2014 évi időszakra javára. 

A fenti torzítás kompenzálására azt a módszert választottam, hogy 2010. év adatait mindkét 

időszak átlagnak kiszámításakor figyelembe vettem. 

A 3. sz. mellékletben részletezett adatokból készültek a következő összesítő táblázatok. 

 
                                                           
118 Az itt bemutatott forgalmazási adatok esetén is tetten érhető az előzőekben már hivatkozott „bizonytalansági tényező”.  A 

2004-2009. közötti időszak az MNFA Filmévkönyveiben rögzített adatokra támaszkodik, s mivel ezekben a 

dokumentumokban az adott évek teljes forgalmazási adatai is szerepeltek, ezért némi összehasonlító elemzésre is mód 

kínálkozott. A 2010-2014 közötti forgalmazási adatokat az NMHH Nemzeti Filmirodája bocsátotta rendelkezésemre.  
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A táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy 2004-2010 között évente átlagosan 25 új 

játékfilm (egészestés film) került bemutatásra. Ez a szám 2010-2014 között ez a szám 

kerekítve 19 film/év volt.
119

, amely korábbi időszak 76%-át teszi ki. A teljes időszak 

csúcspontja a 2010 év volt 32 filmmel, míg a mélypontot a 2013. év jelentette, mindössze 7 új 

film bemutatójával.  

 

 

 

A filmek nézőszámának alakulása már nemcsak az éves bemutatók számától függ, jelentős 

szerepe van abban a mozi-hálózat állapotának, a marketing/propaganda tevékenységnek, a 

jegyáraknak és a filmszínházak versenytársai (TV, Internet) aktivitásának, illetve ezzel 

összefüggésben a nézői szokások változásának. Amíg 2004-2010 között az állami 

szerepvállalás kiterjedt a mozi-forgalmazás jelentős támogatására (az art-mozik és a magyar 

filmek normatív és szelektív finanszírozása összesen 3.750 mFt. volt), illetve több éves 

program zajlott az art-mozi hálózat fejlesztése érdekében, addig ez a folyamat 2010-től szinte 

teljesen visszaesett, a mozi-forgalmazás támogatására a korábbi mintegy egy tizede, azaz 

mindösszesen 374 mFt. jutott
120

.  

                                                           
119 2015-ben 23 film bemutatójára került sor, de – az emelkedő tendencia ellenére − még ez a szám sem éri a 2004-2010 

közötti átlagot. 
120 Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy forgalmazás támogatásának leépülése nem 2010-ben, hanem jóval korábban, 2008 

körül már megkezdődött, kritikussá 2009 végétől vált a forgalmazásra szánt normatív támogatások kifizetésének 

akadozásával, majd teljes elmaradásával. 
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Mindez együtt járt a magyar art-mozi hálózat fokozatos sorvadásával, sorozatos mozi-

bezárásokkal. E tényeket is szem előtt tartva értékelhető a mozi-forgalmazás 2004-2014. 

közötti alakulása. 

2004-2010. között a magyar filmek átlagos nézőszáma 1.034.737 fő/év volt, és ez az időszak 

büszkélkedhet a legmagasabb éves nézőszámmal, amely 2006-ben érte el a csúcsot 1.705.267 

fővel.  2010-2014. között a nézőszám mintegy ötödére 211.512 fő/évre csökkent és ez az 

időszak hozta a negatív rekordot: 2011-ben mindössze 86.851 néző váltott magyar filmre 

jegyet.  

 

 

 

 
 

 

A 2004-2010. közötti időszakban a jegybevétel éves átlaga 741,55 mFt./év volt, 715 Ft./fő 

átalagos jegyár mellett. 

2010-2014. között a jegybevétel éves átlaga 227,36 mFt./évre csökkent, a korábbi időszak 

átlagának 30,6 %-át kitéve, amely  figyelembe véve az átlagos jegyárak 1.074 Ft./főre 

történő egyidejű emelkedését is  különösen rossznak mondható.
121

 

 

 

 

                                                           
121 A jegybevétel 2015-ben 443 mFt.-ra történő emelkedése szerencsére emelkedő tendenciát mutat,bár a jegyárak is tovább 

emelkedtek (kb. átlagosan 1.200 Ft/fő) 
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Persze a magyar film helyzetéről akkor kaphatunk teljesebb képet, ha összehasonlítjuk azt a 

külföldi filmek egyidejű bemutatásával, forgalmazásával. Sajnos a teljes vizsgált időszakra 

nem állt rendelkezésemre hivatalos adat, így a 2004-2010. közötti időszakból a 2006. és 2007. 

évet emeltem ki, az új támogatási rendszerből pedig a 2014. és 2015. évet vizsgáltam, mint 

reprezentatív adatot.  

 

 2006-2007 2014-2015 

Összes magyarországi 

filmbemutató 

403 db film 589 db film 

Ebből magyar film 

Az összes film százalékában 

51 db 

12,6 % 

43 db 

7,3 % 

Összes nézőszám 

(kerekítve) 

 

20 millió fő 

 

22 millió fő 

Ebből magyar filmek 

nézőszáma 

(kerekítve) 

Az összes nézőszám 

százalékában 

 

3 millió fő 

 

15% 

 

700 ezer fő 

 

3,1% 

Összes jegybevétel 

(kerekítve) 

 

17.000 millió Ft. 

 

30.000 millió Ft. 

Ebből a magyar filmek 

jegybevétele (kerekítve) 

Az összes bevétel 

százalékában 

 

2.000 millió Ft. 

11,7 % 

 

900 ezer Ft. 

3% 

 

A táblázat adatai önmagukért beszélnek, a mozi-forgalmazásban a magyar film pozíció 

minden tekintetben romlottak a korábbiakhoz képest, és sajnos valamivel rosszabbak az EU 

tagállamok
122

 hasonló adataihoz mérve is.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Lásd: a 27. oldalon ismertetett, az Európai Bizottság „Az európai film a digitális korszakban” c. jelentésében foglaltakat 
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A jelen fejezet zárásaként a magyar filmek fesztiválszerepléseivel kapcsolatos kérdéskörről 

szólók, amely szerencsére kedvezőbb képet mutat az előzőekben ismertetett és elemzett 

adatoknál. 

 

 

 
 

 

 

 

Az éves filmtermés csökkenése ugyan megmutatkozik a fesztiválokon történő jelenlétek 

számában is, de azokkal arányosan változik azt jelezve, hogy a külföldi fesztiválok 

érdeklődése egyáltalán nem csökkent a magyar filmek iránt. Az elmúlt időszak  nemcsak 

játékfilmeket érintő  kiemelkedő szakmai sikerei tiszteletreméltóak és reménykeltőek a 

magyar film jelenét, illetve jövőjét illetően. 
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III. A MAGYAR MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK, ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ALAKULÁSA, KAPCSOLÓDÁSOK AZ EURÓPAI 

UNIÓ SZABÁLYOZÁSÁVAL ÉS A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

TEVÉKENYSÉGÉVEL 

 

A filmgyártáshoz és a filmforgalmazáshoz képest sajnos kevesebb figyelem fordul a 

mozgóképörökség megőrzésével, felújításával és széleskörű hozzáférhetőségének 

biztosításával kapcsolatos kérdéskörre, pedig az  főleg az utókor szempontjából  legalább 

olyan fontos, mint az előző kettő. Megítélésem szerint az államnak fokozott a felelőssége ezen 

a területen, egyrészt azért, hogy a létrejött filmalkotások nemzeti kulturális örökségünk 

szerves részévé váljanak az utókor számára, másrészt azért, hogy a filmek segítsék a jelen 

oktatási, közművelődési, ismeretterjesztési feladatait is.   

 

A 2004-2014. közötti időszak igencsak mozgalmas volt a magyarországi mozgóképörökség-

védelem tekintetében is. 

Egyrészről jogszabályi környezet és az intézményrendszer jelentős változásokon ment 

keresztül, számos elképzelés, szakmai törekvés vívott csatát egymással. Másrészről ebben az 

időszakban alkotta meg az Európai Tanács hosszabb távra szóló stratégiáját az európai 

mozgóképörökségről
123 , 

harmadrészről pedig ebben az időszakban indultak el, illetve 

erősödtek meg azokat technológiai folyamatok  a digitalizáció  amelyek új lehetőségeket 

adtak a kép- és hangarchívumok fejlődéséhez, ideértve az új szerepkörök kialakulását is. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Az Európai Parlament és Tanács 2005/865/EK ajánlása (2005. november 16.) a mozgóképörökségről és a kapcsolódó 

ágazati tevékenységek versenyképességéről 
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III. 1. A mozgóképörökség jogi szabályozásának és intézményrendszerének változása  

III.1.1. A 2004-2010. közötti időszak 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény egyik fontos eleme volt, hogy meghatározta a 

nemzeti filmvagyon fogalmát és az abba tartozó filmalkotások körét, illetve megállapította a 

vagyonkezelés főbb szabályait, továbbá ezzel összefüggésben  immár törvényi szinten  

meghatározta a Magyar Nemzeti Filmarchívum jogállását és alapfeladatait.
124

 

Sokévnyi előkészítő munkát követően  ugyancsak a vizsgált időszak legelején  született 

meg a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 

(továbbiakban: NAVA törvény). Az új archívum 2006. január 1-én kezdte meg működését, 

amely a törvényben meghatározott rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtésére, 

nyilvántartására és megőrzésére, továbbá széleskörű hozzáférhetőségük biztosítására terjed 

ki.
125

 

A „nagy” audiovizuális archívumok körében említést kell tenni a közszolgálati 

műsorszolgáltatók archívumairól is. A rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény (Rttv.) 

értelmében a közszolgálati műsorszolgáltatók a tevékenységük során birtokukba került 

kulturális értékek és történelmi jelentőségű dokumentumok tartós megőrzéséről 

archívumaikban gondoskodtak. Az archiválás szabályait és feltételeit, a hasznosítás módját a 

kuratóriumok az ORTT-vel egyetértésben külön szabályzatban állapították meg.
126

  

Természetesen az adott időszakban nemcsak az országos  feladatkörüket tekintve külön 

                                                           
124

 34. § (1) A Magyar Nemzeti Filmarchívum (a továbbiakban: Filmarchívum) a minisztérium irányítása alatt álló, 

közgyűjteményként működő önálló költségvetési szerv. 

(2) A Filmarchívum alapfeladata, hogy ellássa a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak 

gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel 

hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.  

(3) A Filmarchívum gondozza a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 

27.) Korm. rendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videó-dokumentumokat.                                                                                                                                                                               

(5) A Filmarchívum a megőrzésre átvett, illetve a kötelespéldány szolgáltatás keretében vagy egyéb módon a gyűjteményébe 

került filmeket kizárólag a szerzői jogi törvényben foglaltak szerint használhatja fel. 
125 A jogszabály – hatályon kívül helyezve a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 

60/1998. (III.27.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. a) pontjában foglaltakat  kiterjeszti a kötelespéldány-szolgáltatási 

kötelezettséget a közszolgálati műsorszolgáltatók és az országos földfelszíni terjesztésű televíziós műsorszolgáltatók által 

nyilvánossághoz közvetített műsorszámokra.  

A NAVA - annak érdekében, hogy megvalósuljon a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül eső műsorszámok nyilvántartása, 

megőrzése és felújítása - az Szjt. előírásainak megfelelően gyűjti és egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére 

bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó műsorszámokat, különösen: 

a) az e törvény hatálybalépése előtt nyilvánossághoz közvetített műsorszámokat; 

b) azokat a műsorszámokat, amelyeket nem e törvény hatálya alá tartozó műsorszolgáltatók közvetítettek a 

nyilvánossághoz; 

c) olyan audiovizuális műsorszámokat, amelyeket nem közvetítettek a nyilvánossághoz. (7.§ (2) bek.) 

Ugyanakkor a NAVA gyűjtőköre nem terjed ki azokra a műsorszámokra, amelyek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

alapján esnek archiválási kötelezettség alá. 

 
126 1996. évi I. törvény 27. § (1)-(2) bekezdései 
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törvényi szabályozottsággal bíró  audiovizuális archívumok működtek, sok országos és helyi 

közgyűjtemény
127

 (múzeum, könyvtár, levéltár), illetve más szervezet (alapítványok, szakmai 

egyesületek, stb.) is ellátott hasonló feladatokat. A NAVA törvény  mintegy gesztusként  

záró rendelkezései között szabályozást tartalmaz az audiovizuális gyűjteményeket gondozó 

más szervezetekkel kapcsolatban is, miszerint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény 46. §-át úgy módosítja, hogy „a muzeális intézményekben, a levéltárakban, a 

közgyűjteményként működő kép-és hangarchívumokban  valamint a könyvtárakban 

muzeális dokumentumként  őrzött kulturális javak védettnek minősülnek”, illetve ennél még 

tovább is megy, ugyanis a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. sz. mellékletét a következő e) ponttal 

egészíti ki, újradefiniálva a kép- és hangarchívum fogalmát. „kép- és hangarchívum: az Rttv. 

2. § 28. pontja szerinti műsorszámokat gyűjtő audiovizuális archívum, valamint az olyan 

audiovizuális archívumok, amelyek gyűjteményét védetté nyilvánították”. 

Noha a kulturális politika irányítói a 2004-2008. között létrejött  jogszabályilag rendezett, 

intézményrendszerét tekintve strukturált  archívumi rendszert alapvetően megfelelőnek 

tartották, néhány jel mégis arra figyelmeztetett, hogy az sürgős felülvizsgálatra és átalakításra 

szorul. Ennek maguk az érintett archívumok is hangot adtak Miniszterelnöki Hivatal (MEH) 

által készített Nemzeti Audiovizuális és Médiastratégia (NAMS)  szakmai konzultációi 

során, jóllehet a megoldást más és más módon képzelték el. Az alapvető kérdésekben azonban 

teljes volt az egyetértés: a magyarországi audiovizuális archívumok indokolatlanul 

párhuzamos struktúrákat működtetnek, szakmai tevékenységüket nem hangolják össze, 

forrásaikat nem kellő hatékonysággal használják fel. A képet tovább árnyalta a kulturális tárca 

mulasztásos törvénysértése is, ugyanis nem került végrehajtásra a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény azon 

rendelkezése (59. § /4/ bek.)
128

 miszerint: a miniszter kialakítja a nemzeti kulturális örökség 

részét képező kép- és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerét a Magyar Filmintézet, a 

Magyar Rádió Rt., a Magyar Televízió Rt., a Duna Televízió Rt. és más, a rádiózásról és 

televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szerint műsorszolgáltatási jogosítványt szerzett 

szervezetek archívumaiban őrzött, továbbá az egyéb szervezetek által gyűjtött és őrzött 

dokumentumokról. A 2009-ben hatályban lévő jogszabályok sok esetben nem követték az 

                                                           
127 Pl.: Országos Széchényi Könyvtár (Magyar Mozgóképkincs Gyűjtemény, Történeti Interjúk Tára, Audiovizuális 

Kötelespéldányok Archívuma), Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Audiovizuális Archívum), Magyar 

Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, OSA Archívum 
128 A hivatkozott jogszabályhely – módosítással ugyan  a jelen kézirat lezárásakor (2016. augusztus) is hatályos, 

végrehajtására továbbra sem került sor. 
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időközben megváltozott elnevezésbeli, illetve egyéb releváns (pl. az intézményfenntartó 

tekintetében bekövetkezett) változásokat.
129

   

Az archívumi rendszert – különösen a működtetésre fordított pénzeszközök felhasználásának 

módját − keményen bírálta az Állami Számvevőszék 0906/2009. sz., a nemzeti audiovizuális 

vagyon működtetésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről szóló jelentése 

is.
130

 

Ennek ellenére a rendszer komplex átvizsgálásába és egy átfogó stratégia kidolgozásába a 

kulturális kormányzat nem kezdett bele, hanem figyelme egy új, ámde jellegét tekintve 

szűkebb probléma kezelésének irányába fordult. 

 

III.1.2. Az MNFA és a NAVA fúziójának kudarca 

A korábbiakban tárgyaltam a NAVA törvény megalkotásának „sikertörténetét”, ámde a 2006. 

január 1-én működésbe lépő új audiovizuális archívum körül hamarosan gondok mutatkoztak. 

A NAVA ugyanis nem egy önálló intézmény, hanem egy kizárólagosan állami tulajdonban 

                                                           
129  Sok esetben a szükséges korrekciókra a mai napig nem került sor: pl.: a sajtótermékek kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet hatályos szövege Magyar Filmintézetről ír MaNDA 

helyett, vagy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 

NAVA-ról szóló rendelkezései, stb. 

130      Részletek a 0906/2009. ÁSZ jelentésből 

         A  2004-2007. közötti  időszakra kiterjedő ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy 

 a nemzeti audiovizuális archívumot kezelő szervezetek, valamint a műsorszolgáltatók 

hatékonyan és eredményesen használták-e fel a rendelkezésre álló pénzforrásokat; 

 a nemzeti audiovizuális vagyon hatékony és eredményes működtetésére vonatkozó 

elvárások érvényesültek-e, mennyiben járultak hozzá az audiovizuális vagyon megőrzéséhez, működtetéséhez és 

fejlesztéséhez; 

 a támogatásokat átlátható és takarékos módon használták-e fel, eredményes volt-e a különböző jogcímen 

rendelkezésre álló források felhasználása; 

Összegző értékelés ( a jelen dolgozat szerzője által szerkesztett és rövidített változat): 

 A nemzeti audiovizuális vagyon megőrzése érdekében az ellenőrzött időszakban felhasznált 40,3 Mrd Ft nagyobb 

része, 

83%-a költségvetési támogatásból származott.  

 A költségvetési forrás felhasználására a „nemzeti audiovizuális vagyon”, az „audiovizuális kulturális örökség” 

pontos meghatározása, az ehhez tartozó alkotások körének felmérése nélkül került sor. 

 A hatályos jogszabályi háttér azonban nem szabályozta egységesen a nemzeti örökség részét képező audiovizuális 

értékek 

                  megőrzését, nyilvántartását és nincs meg a jogszabályok közötti összhang.  

 Az audiovizuális vagyon kezelése és az erre fordított források hatékony hasznosulása nem volt biztosított.  

 Az audiovizuális közvagyon jelentős része nem köthető egyetlen intézménytípushoz, őrzésére nem alakult ki 

szakmailag tiszta profilú intézményrendszer, amely megnehezítette az audiovizuális kulturális közvagyon 

helyzetének áttekintését.  

 A nemzeti vagyonnak tekintett audiovizuális közgyűjteményekkel rendelkező szervezetek egységes szakmai 

koncepció, irányítási, szabályozási és finanszírozási elveken alapuló stratégia és évenkénti feladatterv nélkül 

működnek. Ezért a nemzeti audiovizuális vagyon kezelése során kialakult párhuzamosságok, valamint a széttagolt 

elhelyezés megnehezíti a rendelkezésre álló pénzforrások koncentrált és eredményes felhasználását is.  
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álló közhasznú gazdasági társaság egy szervezeti egysége (igazgatósága) volt. A társaság 

feletti vagyonkezelői jogokat az állami vagyonkezelő szervezet (az ÁPV Rt., később az MNV 

Zrt.) látta el, a NAVA működtetésért az informatikáért felelős miniszter (kezdetben az 

Informatikai Minisztérium, majd a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, végül a MEH 

Infokommunikációért és E-közigazgatásért felelős Szakállamtitkárság) felelt, szakmai 

felügyeletét pedig informatikáért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter közösen 

látta. Ez a bonyolult irányítási mechanizmus  a NAVA kiváló szakembergárdájának 

erőfeszítései ellenére  magában hordozta a stabil működés zavarainak kockázatát. A 

fenntartó gyakori változása a költségvetési „figyelem” gyengülését (értsd: a költségvetési 

források kismértékű, ámde folyamatos apadását) jelentette.  

A NAVA kulturális miniszter általi szakmai felügyelete  konkrét eszközök és jogosítványok 

hiányában  a gyakorlatban nem valósult meg. Kritikai megjegyzésként az is ide kívánkozik, 

hogy az érintett tárcák sem szorgalmazták túlságosan az erre irányuló együttműködést. A 

NAVA-NKÖM (OKM) közötti „távolságtartó” viszonyon nem javított az MTV Zrt. – NKÖM 

(OKM) közötti – egyébiránt a NAVA-ra is, mint kedvezményezettre irányuló  

szerződéscsomag, amelynek teljesülését a mai napig homály fedi.
131

 

Mindezek ellenére éppen a NAVA-tól indult el az az „impulzus” amely a NAVA és az MNFA 

fúziójáró vonatkozó javaslathoz vezetett, amelynek egyik hivatkozási alapja a két intézmény 

közös filmdigitalizálási programja
132

 volt. Noha a fúzió mellett szakmai érvek is felhozhatóak 

voltak (pl. a két hasonló profilú országos közgyűjtemény intézményi párhuzamosságának 

megszüntetése, egységesebb szakmai irányítás megteremtése, a fúzióban rejlő szinergiák 

kihasználása a magyar filmállomány teljes körű digitalizációjának elősegítésére, stb.) a valódi 

ok a NAVA működéséhez szükséges források stabilitásának biztosítása volt. A NAVA 

ugyanis a „gesztor” társaság egyik szervezeti egységeként, projektfinanszírozás révén kapta 

az éves működéshez szükséges pénzeszközöket. A NAVA számára anyagi biztonságot 

                                                           
131

 Részlet a 0906/2009. ÁSZ jelentésből: 

az MTV Zrt. archívumában őrzött műsorszámainak részbeni – NAVA számára történő – megszerzésére az OKM (NKÖM) 

2005. évi, valamint a 2006. évi költségvetésében biztosított 9,989 Mrd Ft-ból 7,023 Mrd Ft összegű forrást használt fel. 

A műsorszámok átadásának módjáról és határidejéről a szerződésekben nem rendelkeztek, a Neumann Kht. információja 

szerint az átadás 2008. november 30-ig 40%-ban teljesült. Az MNV Zrt. nyilatkozata alapján a felhasználási jogok az állami 

vagyonkezelő nyilvántartásában nem szerepelnek, a költségvetési támogatás biztosítása ellenére a felhasználási jogok állami 

tulajdonba vétele nem teljesült. 
132  A filmdigitalizálási program keretében száz magyar filmalkotás feldolgozására került sor. E filmalkotások között a 

magyar filmtörténet szempontjából kiemelkedő jelentőségű, a hazai mozi-forgalmazásban ma már nehezen hozzáférhető 

filmek, a hazai filmművészeti áramlatokat elindító, illetve a filmnyelvi kifejezésmódot megújító filmalkotások, továbbá a 

nagyobb magyar közönségsikereknek tekinthető művek szerepelnek.   A NAVA egy zárt rendszerben, ún. NAVA-pontokon 

keresztül oktatási és tudományos célra, a kijelölt intézményekben felállított terminálokon, a letöltést meg nem engedő módon 

lehetővé teszi az ezekhez a filmekhez történő teljes terjedelmű hozzáférést. 
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jelentett volna, ha beleolvadva az MNFA-ba, annak költségvetésén keresztül juthatott volna a 

szükséges forrásokhoz. 

A két archívum fúziója azonban számos megoldandó kérdést vetett fel. Először is a fúzió nem 

intézményi összevonásként jelentkezett, hanem egy feladat (azaz a NAVA tevékenysége) 

átadása/átvétele formájában. Az átadó a Neumann Kht., az átvevő az MNFA lett volna. Ez 

mindkét intézményként tekintetében a vonatkozó jogszabályok, az intézményi 

alapdokumentumok módosítását igényelte. A feladat több fontos munkaügyi kérdést is 

generált (pl. az MNFA engedélyezett közalkalmazotti létszámának jelentős mértékű, mintegy 

30%-os növelése, a technikai lebonyolítás nehézségei, esetleges végkielégítési igények, stb). 

További gondot jelentett a NAVA feladatellátáshoz kapcsolódó, de a Neumann Kht. 

vagyonkezelésébe tartozó vagyonelemek
133

 (hardverek, szoftverek, valamint  a pontos 

értékleltárral nem rendelkező  adatbázisok) átadása az MNFA részére. Gondoskodni kellett 

volna a NAVA-val kapcsolatos vállalkozási, szolgáltatási szerződések MNFA felé történő 

cedálásáról. A legnagyobb probléma azonban a NAVA működéséhez szükséges költségvetési 

forrás Neumann Kht.-ből történő „kiemelése” és az MNFA költségvetésébe történő beépítése 

lett volna.
134

 

Annak ellenére, hogy az OKM illetékes szakterülete elkészítette szakmai javaslatát a két 

archívum összevonását illetően, politikai döntés végül nem született, így a fúzió elmaradt. 

Az ügy érdekessége, hogy alig több mint egy évvel később, a 2010 évi kormányváltozást 

követően a NAVA  jóllehet önállóságát formailag megtartva  a közszolgálati archívumot 

működtető MTVA alá tagozódott be, ennek részleteit a következő alfejezetben ismertetem. 

III.1.3. A 2010-2014 közötti időszak 

A nyolcévnyi szocialista kormányzás alatt a filmes területen – a kezdeti eredmények részbeni, 

fokozatos erodálása miatt − felgyülemlett problémák (filmtámogatási rendszer 

finanszírozatlansága, a mozgóképörökség területén jelentkező anomáliák) előre vetítették, 

hogy az új kormányzat alapvető változásokat fog bevezetni az audiovizuális jogszabályok és 

intézményrendszer területén. Mindez így is történt: már az új kormányzati ciklus legelején 

jelentős változások következtek be az audiovizuális archívumok területén, amelyeket egyetlen 

szóval koncentrációként jellemezhetek. Ugyanakkor sajnálattal kell megállapítanom, hogy az 

új kormányzat is adós maradt az ÁSZ által javasolt középtávú stratégia kialakításával és 

                                                           
133 A vagyonelemek becsült értéke 500 millió forintot tett ki. 
134 A NAVA éves működési költsége kb. 290 millió forint állami támogatást igényelt, amely nagyságrendileg megegyezett az 

MNFA éves működéséhez biztosított költségvetési támogatással. 
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elmaradt azoknak a jogszabályban rögzített feladatoknak a végrehajtása is, amely a kép- és 

hangarchívumok egységes nyilvántartási rendszerének megalkotását írták elő.  

III. 1.3.1. Az MTVA Közszolgálati Archívum 

Az új Parlament jogalkotási tevékenységének egyik legfontosabb eleme a rádiózásról és a 

televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rttv.) hatályon kívül helyezése és az „új 

médiatörvény”, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény megalkotása volt. A 2011. január 1-én hatályba lépett jogszabály 

vizsgálódásom szempontjából legfontosabb rendelkezésének a közszolgálati médiavagyon 

egyesítése és a felhasználására vonatkozó részletes szabályozás meghatározását tekintem. A 

négy közszolgálati médiaszolgáltató (Magyar Rádió Zrt.,Magyar Televízió Zrt., Duna 

Televízió Zrt., Magyar Távirati Iroda Zrt.) vagyona meghatározott körének kezelését az 

MTVA vette át.
135 

 

Az új szabályozás szerint az MTVA gondoskodik a közszolgálati médiavagyon, valamint a 

közszolgálati médiaszolgáltató és az MTVA tulajdonába került, a közszolgálati médiavagyon 

körébe nem tartozó, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 

hatálya alá tartozó műveket és más teljesítményeket tartalmazó fizikai hordozók (a 

továbbiakban együtt: Archívum) tárolásáról, megőrzéséről és felhasználásáról. Az Archívum 

országos gyűjtőkörű közgyűjteménynek minősül.
136

Az archiválás és az Archívum 

megőrzésének, kezelésének, felhasználásának részletes szabályait az MTVA vezérigazgatója 

a Médiatanács egyetértésével, szabályzatban állapítja meg.
137

 

 

III.1.3.2.  A NAVA státuszának új szabályozása 

Az alcím szólhatott volna a NAVA és az MTVA Közszolgálati Archívumának fúziójáról is, 

de a valóságban egy rapid, határozott döntés
138 

következetes végrehajtása történt meg, amely 

mögött ismételten a koncentrációs törekvést lehetett tetten érni. A jogszabályi hátteret egy 

„salátatörvény”, az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi 

                                                           
135 Az átalakítás és a vagyonátadás részleteit a 2010. december 31-ig hatályos Rttv. átmeneti rendelkezései (149/C. § (1) bek.) 

és a 109/2010 (X.28.) OGY határozatban foglaltak alapozták meg. Az átadás/átvétel „mintájául” a Mktv. nemzeti 

filmvagyonról szóló rendelkezései szolgáltak. (Forrás: Kiss Zoltán – Szivi Gabriella A közszolgálati médiaszolgáltatás és a 

szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete p. 166. Médiatudományi Könyvtár sorozat 

Médiatudományi Intézet 2015.)  
136 2010. évi CLXXXV 100.§ (3) bek. 
137 2010. évi CLXXXV 100.§ (4) bek 
138 Szemben a 2009 évi MNFA-NAVA fúziós kísérlet hezitálásával, ezúttal törvényi szabályozás rendezte lényegében az 

összes hatásköri, fenntartói, működési és vagyoni kérdést 
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CCI. törvény 187. fejezete
139

 adta, amely „a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. 

évi CXXXVII. törvény módosítása” címet viselte. Az új szabályozás lényege, hogy a NAVA-t 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) működteti az MTVA keretei között,
140

 a 

NAVA feletti törvényességi és szakmai felügyeletet pedig az NMHH Médiatanácsa 

gyakorolja. A jogszabály világossá tette azt is, hogy a végcél a NAVA-nak az MTVA 

Közszolgálati Archívumába történő integrációja.
141 

 

A korábbiakban tárgyalt MNFA-NAVA fúziós „kísérlet” főleg a NAVA-hoz kapcsolódó 

vagyoni jogok rendezésén – illetve az azzal kapcsolatos hezitáláson − „bukott meg”, ezért 

tanulságos áttekinteni hogyan kezelte ezt az új kulturális kormányzat: 

A NAVA-t, mint országos közgyűjteményt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nemzeti 

vagyonként nyilvántartásba vette, és a tulajdonosi jogok gyakorlását a NAVA-hoz, mint 

országos közgyűjteményhez tartozó vagyonelemek tételes nyilvántartásával átadta az MTVA-

nak. Az MTVA jogosulttá vált a NAVA-hoz mint országos közgyűjteményhez kapcsolódó 

tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve az intézményt működtetni. A Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. az átadással kivezette a NAVA-t mint országos közgyűjteményt a 

nyilvántartásából. A NAVA működtetés céljára nyújtott állami támogatásból a Neumann 

János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit Kft.-nél keletkezett, a NAVA 

megfelelő színvonalon történő működtetését szolgáló vagyon, ideértve a NAVA 

működtetéséhez kapcsolódó vagyoni jogokat és követeléseket is teljes egészében és 

térítésmentesen állami tulajdonba került. E vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét a továbbiakban az MTVA gyakorolta.  

 

III.1.3.3.  A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) létrejötte 

Az előzőekben taglalt jogszabályi és intézményi változások – azaz a közszolgálati televíziós 

és rádiós, a nemzeti hírügynökségi, valamint az audiovizuális műsorszámokra szakosodott 

kötelespéldány archívumok egyetlen közös közszolgálat archívumba történő integráció gyors 

                                                           
139Lásd: 2011. évi CCI. törvény 263.-265 §-ok 
140 A Nemzeti Audiovizuális Archívumot 2005 novembere és 2011 augusztusa között a Neumann János Digitális Könyvtár és 

Multimédia Központ Nonprofit Kft. üzemeltette. Jelenleg az MTVA Digitalizáicós Műhely Kft. az archívum fenntartója. 
141 263.§ (4) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény a következő 4-4/C. §-sal egészül ki: 

„4. §  (2) A NAVA kezelésének, fenntartásának, működtetésének és az Alap a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 100. § (3) bekezdése szerinti 

archívumával való integrációjának részletes szabályait - a Médiatanács jóváhagyásával - az Alap vezérigazgatója határozza 

meg a NAVA működési szabályzatában. Az Alap vezérigazgatója a NAVA működési szabályzatát az Alap honlapján 

közzéteszi. 
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és sikeres integrációja − nagy veszélyt jelentettek a Magyar Nemzeti Filmarchívum – mint 

önálló intézmény – további működését illetően. Voltak (vannak) olyan – nem minden alapot 

nélkülöző, bár általam vitatott − szakmai vélemények, hogy a nemzeti audiovizuális 

tartalmaknak – ideértve a filmalkotásokat és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat is – 

egyetlen központi archívumban lenne a helyük. Az MNFA „megszerzésére” irányuló 

törekvések hátterében azonban – legfőbb motivációs elemként − az általa kezelt nemzeti 

filmvagyonhoz kapcsolódó jogoknak, valamint a filmanyag hasznosításának piaci értéke állt. 

Az Magyar Nemzeti Filmalap (illetve a filmügyi kormánybiztos) a filmterjesztési jogok 

újraszabályozása, azaz az MNF részére történő meghatározott feltételek szerinti biztosítása 

tekintetében sikerrel járt az Mktv. módosítása során, de a filmvagyon feletti rendelkezési jog 

tényleges megszerzésére még nem került sor.  Ugyancsak fokozott érdeklődést tanúsított az 

MNFA iránt az MTVA is, jóllehet erről a nyilvánosság csak egy interjúban történt utalás 

formájában értesülhetett.
142

 

Megítélésem szerint reális volt mindkét forgatókönyv: az MNFA vagy az MNF-be olvad be, 

vagy az MTVA által működtetett Közszolgálati Archívum részévé válik. Végül egy harmadik 

megoldás született, az MNFA egy újonnan megalakuló szervezethez csatlakozott. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2010 végén hozta nyilvánosságra a Digitális Megújulás 

− Magyarország Középtávú IKT Cselekvési Tervet (a továbbiakban: Terv), amely 2010-2014. 

közötti időszakra vonatkozóan tartalmazta az információs társadalom nyújtotta előnyök és az 

infokommunikációs technológiák eredményeinek kiterjedt hasznosítási szándékát, a 3.2.1.3 

pontjában külön is nevesítette a kulturális örökség digitális megőrzésével kapcsolatos 

tennivalóka.
143 .

  A MaNDA létrehozásának szükségességét a Tervhez kapcsolódó 

Akcióprogram rögzítette.
144

 A dokumentum tartalmazta a megvalósításhoz szükséges 

intézkedések elemeit és a végrehajtás időbeni ütemezését. A projekt időtávja 2011. I. 

                                                           
142Részlet az MNO által 2011. április 27-én készített interjújából: az archívum és filmbeszerzési igazgatóság vezetője arra a 

felvetésre, van-e szó róla, hogy a Magyar Nemzeti Filmarchívum (MNFA) is beolvad a közszolgálati archívumba, azt 

válaszolta: ez ésszerű és racionális döntés lenne, hiszen az MNFA legnagyobb vásárlója a közszolgálati média. Az intézmény 

a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához tartozik, de örülnének egy ilyen irányú kezdeményezésnek – fogalmazott. Forrás: 

http://mno.hu/belfold/letrejott_a_legnagyobb_hazai_audiovizualis_archivum-173426 
143 http://infoter.eu/attachment/0003/2700_digitalis_megujulas_cselekvesi_terv.pdf 
144 2.09. pont: Az akció célja, hogy Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozásával – az Európai Unió tagállamaihoz 

hasonlóan – a kormányzat a magyar kultúra által létrehozott valamennyi alkotást, a szépirodalomtól a képzőművészeten át a 

filmművészetig biztonságosan, digitálisan rögzítse, és hozzáférhetővé tegye egy központi nyilvános felületen. A cél nem 

csupán az alkotások többszörösen biztosított digitális megőrzése, hanem a jelenleg szétszórt és részben zárt archívumok 

anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára, a jogdíjjal nem terhelt alkotások esetében díjmenetesen, szükség 

esetén pedig online díjfizetés mellett. Az Archívum törekszik a minél szélesebb körű szabad felhasználás megteremtésére a 

nemzeti és uniós szerzői jog keretei között. Mivel a kultúra szövete naponta új alkotásokat hoz létre, a gyűjtemény is 

folyamatosan új alkotásokkal gyarapszik. Ezek rögzítése és archiválása szintén a létrejövő Magyar Nemzeti Digitális 

Archívum feladata.” 
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negyedévétől 2013. IV. negyedévéig terjed, a megvalósításért a NEFMI Kulturális 

Államtitkársága volt a felelős az NFM-IKÁT közreműködése mellett. 

2010 novemberében − a kultúráért felelős államtitkár kezdeményezésére − 12 alapító taggal 

(NEFMI, Országos Széchényi Könyvtár, Szépművészeti Múzeum. Petőfi Irodalmi Múzeum, 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Magyar 

Mozgókép Megismertetéséért Alapítvány, Magyar Nemzeti Múzeum, Éghajlat Könyvkiadó 

Kft., RC Invest, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Országos Levéltár) megalakult a Nemzeti 

Kulturális Digitális Dokumentációs Klaszter, amelynek egyik alapfeladata a magyar nemzeti 

kulturális örökség egységes elektronikus adatbázis (azaz a MaNDA) létrehozásával 

kapcsolatos fejlesztési célkitűzések megvalósítása volt. 

Első lépes annak eldöntése volt, hogy a projektet milyen szervezeti formában működtessék. 

Felmerült új szervezet (költségvetési intézmény, vagy non-profit gazdasági társaság) 

létrehozásának lehetősége, ezt azonban a prognosztizált magas költségek, illetve a 

létrehozással kapcsolatos várhatóan hosszas procedúra miatt elvetették. A másik megoldási 

lehetőségnek az kínálkozott, hogy a projektet egy már meglévő szervezetbe integrálják. Itt 

elvi szinten felmerült a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Nonprofit 

Kft., mint lehetséges befogadó szervezet. A Kft. tulajdonosi jogait azonban a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta, irányítását pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el. E 

körülmények miatt a MaNDA projekt Neumann Kft.-én belüli működtetése esetén a kulturális 

tárca szakmai irányítása nem lett volna biztosítható
145

, a felmerülő egyéb kérdésekről 

(finanszírozás, személyi ügyek) nem is beszélve, tehát ezt a lehetőséget is elvetették. A 

legkézenfekvőbb megoldásnak egy már meglévő, a NEFMI közvetlen irányítása alatt álló, 

költségvetési formában működő intézmény feladatkörének MaNDA projekttel történő 

kibővítése mutatkozott. A NEFMI irányítása alatt számos olyan közgyűjtemény működött, 

amely több éves tapasztalattal rendelkezik a kulturális tartalmak digitalizációja terén. Olyan 

intézményt kerestek, amelynek profilja, szervezeti adottsága leginkább lehetővé tette a projekt 

beillesztését, mégpedig oly módon, hogy a MaNDA átfogó digitalizációs funkciója kellő 

hangsúlyt kapjon.  Így esett a választás a Magyar Nemzeti Filmarchívumra (MNFA), amely 

ugyancsak hosszabb ideje foglalkozik audiovizuális tartalmak digitalizálásával, szervezete 

viszonylag kicsiny, nem túlzottan tagolt, feladatköre viszonylag egyszerűen bővíthető. A 

következő lépés az MNFA alapító okiratának módosítása volt. Az első változat 2011. 

februárjában készült el. A Nemzetgazdasági Minisztériummal történt egyeztetés során 

                                                           
145 Hasonló tapasztalatokat már szerzett a NEFMI jogelődje a NAVA működtetésével kapcsolatban. 
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felmerült, hogy a tervezett névváltozás (új elnevezés: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 

Filmintézet) miatt két jogszabály, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény módosítására is szükség van. A jogszabályok módosítására a 2011. évi LX. 

törvénnyel került sor. A MaNDA új alapító okirata 2011. augusztus 15-én lépett hatályba. 

 

III.1.4. A MaNDA mozgóképörökséggel kapcsolatos tevékenysége 

A MaNDA jelenleg az EMMI
146

 irányítása alá tartozó, országos közgyűjteményként 

nyilvántartott, önálló jogi személyiséggel és gazdálkodással rendelkező költségvetési 

intézmény. A működéséi körébe tartozó filmintézeti rész közel hat évtizedes múltra tekint 

vissza, gyűjteménye európai viszonylatban is unikális. 

A MaNDA alaptevékenysége, hogy a magyar kulturális örökség részét képező értékeket, 

digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű digitális 

hozzáférhetőségét megteremtse. A mozgóképörökséggel kapcsolatos feladata, hogy ellássa a 

magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak − különösen a 

magyar játék- dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó 

dokumentumok − gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével digitalizálásával kapcsolatos 

feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar 

filmkultúra fejlődéséhez és segítse a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást.
147

 

A MaNDA teljes filmállománya napjainkban mintegy 74.000 tételt tesz ki, amely 236.000 

filmtekercsnek
148 

felel meg. Ebből a magyar filmállomány mindösszesen 46.932 tétel (ezen 

belül játékfilm /némafilmek, filmtöredékek, illetve hangosfilmek a kezdetektől (1928) 

napjainkig/ 7.151 db. dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, animációs film együtt 21.930 

db.,  híradó /1910-1991./ 17.851 db.) A filmállomány magába foglalja a negatív és pozitív 

kópiákat illetve az ún. reproduktív kellék anyagokat (dubnegatív, dubpozitív)
149

 is. A 

filmanyagot több ezer  különböző hordozókon rögzített (pl. mágnesszalag, perforált mágnes-

hang, negatív/pozitív fényhang, DAT, DTS)  hanganyag (nemzetközi hangok, 

szinkronhangok) egészíti ki. A Fotó- és Plakáttár gyűjteményben 26.000 db. filmplakát, 

                                                           
146

 Fenntartói a vizsgált időszakban 2004-2006 NKÖM; 2006-2010 OKM, 2010-20132 NEFMI (EMMI); 2013-2015 

Miniszterelnökség, 2015- EMMI 
147 Részlet a MaNDA alapító okiratából 
148 A filmállomány 95%-a biztonsági kópia, 5%-a pedig ún. nitrofilm. Ez utóbbi rendkívül tűzveszélyes, különleges kezelést 

(elkülönített tűzbiztos raktárak, rendszeres átszellőztetés) igényel. 
149 A filmek felújításához nélkülözhetetlen kellékek. Dubpozitív: az eredeti negatívról készül, a reprodukciós bázis alapja. 

Dubnegatív a dubpozitívról  készült anyag, erről készülnek a vetíthető forgalmi kópiák. 
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300.000 db. filmmel kapcsolatos fotó, nyomat, képeslap, található
150

. A díszlet- és jelmez-

tervtárban közel 300 magyar játékfilm díszlet- és jelmezterveit őrzik. A MaNDA Könyvtára 

országos szakkönyvtári besorolással rendelkezik. A 20.000 kötetnyi magyar- és idegen nyelvű 

könyvgyűjteménye felöleli az egyetemes filmszakirodalom alapvető műveit, amelyek között 

egyaránt megtalálhatóak kézikönyvek, lexikonok, filmográfiák, filmtörténeti és esztétikai 

művek, alkotói monográfiák. A 3000 példányt tartalmazó folyóirat-gyűjtemény unikális 

jellegű darabokat őriz. Ugyancsak különlegesnek mondható a forgatókönyv gyűjtemény, 

amely az 1930-as évektől kezdődően tartalmaz magyar forgatókönyveket
151

. A kézirattár a 

MaNDA belső és külső munkatársainak, kutatóknak a tanulmányait, írásait, valamint külföldi 

filmelméleti, filmtörténeti művek magyar fordításait, ill. szakdolgozatokat őrzi. Állománya 

több mint 3100 tételt számlál, melyek a könyvtár elektronikus katalógusában is kereshetők. A 

dokumentációs gyűjteményben  amely a levéltári törvény
152

 alapján szaklevéltári anyagnak 

minősül  közel 13 ezer játékfilmre, 9000 filmes alkotóra vonatkozó anyag (dosszié) és több 

mint 8000 külföldi játékfilm dialóg listája található és kutatható. 

Az intézményi gyűjtőkörbe tartozik minden magyar és magyar vonatkozású külföldi 

mozgóképi anyag (kivéve a külön jogszabályok alapján a NAVA és az MTVA Közszolgálati 

Archívumának gyűjtőkörébe tartozó anyagok). A gyűjtés elsődleges szempontja az eredeti 

hordozón van. A beérkező anyagokat minden esetben minőségellenőrzésnek vetik alá. Az 

állománygyarapítás a kötelespéldányok gyűjtése,
153

állami, önkormányzati, szakmai 

szervezetekkel kötött szerződések, megállapodások, közérdekű felajánlás, ajándékozás, 

külföldi társszervezetekkel kötött csereügyletek és vásárlás révén valósul meg. Fontos 

megjegyezni, hogy a MaNDA a fentiek szerint megszerzett anyagok tekintetében az állam 

javára szerez tulajdonjogot, a MaNDA a vagyonkezelői feladatokat látja el. 

A MaNDA nagy gondot fordít a gyűjtemény állagmegóvására. Alapfeladat természetesen a 

gyűjtemény archiválása és az ezzel kapcsolatos  megfelelő keresési lehetőséget biztosító  

adatbázis kiépítése, mely utóbbinak a MaNDA a vonatkozó FIAF előírásokra figyelemmel tett 

eleget. 

                                                           
150  2000-2012 között ide kapcsolódott a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény állománya is amelyet az azonos nevű 

alapítvány (MTFA) működtetett. A Kormány 1098/2011. (IV.15.) Korm. sz. határozatában az MTFA-t megszüntette és 

feladatait, illetve magát a gyűjteményt is az OSZK-hoz rendelte, ahol az jelenleg is megtalálható. 
151 Napjainkban a Könyvtár filmforgatókönyvek tekintetében kötelespéldány-gyűjtőhelyként működik. 
152 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
153  Az Mktv. 5/B § (2) bek szerint A MaNDA gondozza a részére jogszabály alapján átadott filmalkotásokat, videó-

dokumentumokat, és a filmalkotásokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat. A sajtótermékek kötelespéldányainak 

szolgáltatásáról és hasznosításáról 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezik. Ez a jogszabály elavult, nem „kezeli” az új 

technológiákat (pl. nem minden film készül filmszalagra, sőt egyre kevésbé), nem tartalmaz megfelelő szankciókat az 

előírásokat nem teljesítő filmelőállítókkal, forgalmazókkal, kiadókkal szemben.  
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Jó ideje a filmszakma egyik központi kérdése a digitális technológia térnyerése, amely jelen 

van a filmművészet/filmipar valamennyi területén: a filmgyártásban, a filmterjesztésben és 

természetesen a filmarchívumokban is. A MaNDA ezt felismerve nagy hangsúlyt fektet az 

állomány folyamatos digitalizálására, és erre a célra – az elmúlt évek jelentős beruházásai 

révén − ma már korszerű eszközökkel is rendelkezik. A MaNDA magyar filmállományának 

digitalizált elemei az alábbi táblázatban foglalhatóak össze: 

 

A filmanyag megnevezése Tételszám db. Ebből digitalizált tétel db
154

.  

(a teljes anyag százalékában) 

Játékfilmek 7.151 1.800 (25,2 %) 

Dokumentumfilmek, 

ismeretterjesztő filmek, animációs 

filmek, egyéb filmek együtt 

21.930 3.700 (16,8 %) 

Híradók 17851 1.500 (8,4 %) 

Összesen (teljes állomány) 46.932 7.000 (14 %) 

 

Az elsősorban a megőrzést szolgáló és a felhasználás (kutatás, bemutatás) során az eredeti 

filmanyag megkímélését célzó digitalizáció mellett fontos szerep jut egy-egy jelentősebb 

filmalkotás teljes körű digitális restaurálásának
155

 is. 

A MaNDA filmterjesztési feladatai hagyományosan a mozi-forgalmazásához kötődtek. Még 

napjainkban is általános a különböző vetítőhelyek filmkópiákkal történő ellátása, bár egyre 

inkább teret nyernek a digitális vetítésre (is) alkalmas filmszínházak. A filmterjesztés másik 

fő csatornája a televíziós műsorszolgáltatás, amelyhez a MaNDA biztosítja műsorszolgáltatók 

számára a kezelése tartozó filmeket. A fő felhasználók a közszolgálati műsorszolgáltatók, 

amelyek kiszolgálása 2012-ig piaci alapon történt és a MaNDA számára az egyik legnagyobb 

bevételi forrást jelentették. Az Mktv. 2012. évi módosítását követően az MTVA az Mttv. 

szerinti feladatai ellátása érdekében a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotásokat és egyéb 

mozgóképes műveket felhasználhatja, illetve az Mttv. szerinti feladatai ellátása körében a 

közszolgálati médiaszolgáltatók részére felhasználásra átengedheti. Az MTVA felhasználásra 

vonatkozó igényét a MaNDA, illetve az MNF az MTVA által kért határidőben és módon 

teljesíti, kivéve, ha a teljesítés lehetetlen vagy jogszabály alapján kizárt. A költségtérítés 

                                                           
154 Közelítő érték 
155  A MaNDA a nagyobb felújítási feladatokat a professzionális szakemberekkel és berendezés-parkkal rendelkező 

laboratóriumokban végezteti el megrendelés alapján. A MaNDA legnagyobb digitális felújítási projektjei: 2004-ben a Ludas 

Matyi (1949, r.: Nádasdy Kálmán, Ranódy László), 2009-ben a Hyppolit a lakáj (1931, r.: Székely István), 2014-ben A 

tolonc (1914, r.: Kertész Mihály).  
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keretében csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek a nemzeti filmvagyonba 

tartozó filmalkotások és egyéb mozgóképes művek MTVA általi felhasználásával 

összefüggően közvetlenül, szükségszerűen és igazoltan merültek fel. Az üzleti
156

 célú 

filmterjesztési feladatok körében említést kell tenni az Örökmozgó Filmmúzeumról
157

 és a 

MaNDATéka-ról
158

. Az előbbi nemcsak filmszínházként, hanem unikális kultúraközvetítő 

térként is működött, otthont adva filmkluboknak, nemzetközi filmheteknek, szakmai 

rendezvényeknek és kiállításoknak. Az utóbbi a magyar filmalkotások széles, és egyre bővülő 

kínálatát nyújtja online elérhetéssel, viszonylag olcsón és eleget téve a szerzői jogi 

előírásoknak
159

 is.  

E  korántsem teljes körűen felsorolt  szerteágazó és magas színvonalon végzett szakmai 

tevékenységek ellenére a MaNDA megalakulását követően folyamatosan keresi a helyét a 

közgyűjteményi rendszerben. Négy éven belül (2011-2015) háromszor történt fenntartóváltás: 

az első „alapító” fenntartó a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma (majd a jogutód EMMI) 

volt, ezt a Miniszterelnökség követte, jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el a 

fenntartói feladatokat. E sorok írásakor a MaNDA sorsa eldőlni látszik, önálló költségvetési 

intézményi státusza valószínűleg megszűnik, és tevékenységét az MNF-be olvadva folytatja 

tovább.  

III.2. A mozgóképörökség és az Európai Unió 

Az Európai Unió tagállamaként figyelemmel kell lennünk azokra az ajánlásokra, javaslatokra, 

amelyeket az Európai Tanács, és az Európai Bizottság és illetékes szervei, továbbá a 

tagállamok szakmai szervezetei az európai mozgóképörökség védelme érdekében tesznek, 

illetve élnünk kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek elősegíthetik a hazai filmörökség 

védelmét, digitalizálását és széleskörű – nemzetközi szinten is megvalósuló – 

hozzáférhetőségének biztosítását. 

III.2.1.  A mozgóképörökség védelme az Európai Unióban  

Az első fejezetben már bemutatásra került „Az Európai Parlament és Tanács ajánlása a 

mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről.” című 

                                                           
156 Bár a szolgáltatások nem ingyenesek, de az önköltségi árhoz közelítenek 
157 Az sajnos az Örökmozgó nem működik már eredeti helyén a Teréz körúton, de a rendezvényeket különböző helyszíneken 

pl. a budai Barabás villában, a felújított Vörösmarty moziban és a MaNDA Budakeszi úti vetítőjében rendszeresen 

megtartják. 
158 A MaNDA online filmes szolgáltatása www.mandateka.hu  
159 Ez nem feltétlenül jellemző az online mozi csatornákra 

http://www.mandateka.hu/
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anyag, amelynek tagállami szintű végrehajtását
160

 az Európai Bizottság 2007-től kezdődően 

kétévente figyelemmel kíséri, és annak eredményéről összefoglaló jelentést készít, amelyet 

nyilvánosságra hoz.
161

   (Így az is lehetővé válik, hogy a tagállamok mintegy értékelhessék 

saját mozgóképörökségük helyzetét a többi tagállamokhoz képest, illetve megismerjék azokat 

a közös tendenciákat, eredményeket és hiányosságokat, amelyek az európai mozgóképörökség 

területén tapasztalhatók.) 

A tagállamok jelentéstételi kötelezettségüknek a Bizottság által szerkesztett, 15 kérdéskört 

felölelő kérdőív megválaszolásával tesznek eleget. A kérdőív az adott az adott tagállam 

valamennyi mozgóképörökséggel foglalkozó közintézményre (ideértve a regionális és helyi 

intézményeket is) kitér.
162

 Magyarországon a kérdőív megválaszolását a kultúráért felelős 

tárca koordinálta több-kevesebb sikerrel. Ennek oka a viszonylag széttagolt intézményi 

struktúra és az eltérő jogszabályi háttér, illetve a tárca hatókörén túli intézmények mérsékelt 

együttműködési készsége volt. Ennek köszönhetően a kérdőívek elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Filmarchívum, illetve később a MaNDA által adott válaszokra épült. 

Ha a kérdőívre adott, a Bizottság által nyilvánosságra hozott tagállami válaszok 

összevetésével kívánunk képet formálni az egyes országok  köztük Magyarország  

mozgóképörökségének helyzetéről az alábbi általános megállapításokra juthatunk:  

Lényegében minden tagállamban létrejött a mozgóképörökséggel foglalkozó intézmény, vagy 

intézményhálózat, melyek jellemző (de nem kizárólagos) formája az állami közgyűjtemény. A 

jogszabályi intézkedések elsődlegesen az ún. kötelespéldányként gyűjtött (nemzeti 

audiovizuális örökségbe sorolt) filmalkotásokra irányulnak, az önkéntes letétbe helyezést 

különböző ösztönző intézkedésekkel kívánják elősegíteni.  A katalogizálás szinte mindenütt 

elektronikus feldolgozást jelent, az adatbázisok a FIAF által meghatározott főbb adatokat 

tartalmazzák. Itt meg kell jegyezni, hogy szinte minden gyűjtemény esetében problémaként 

merül fel az interoperabilitás kérdése, azaz, hogy az adott adatbázist mennyiben lehet 

összekapcsolni más adatbázisokkal és az Europeanaval. E tekintetben  közös szabványok 

                                                           
160 Magyarország 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban készített részletes beszámolót az ajánlás végrehajtásáról 
161 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/protection-film-heritage 

A kérdések a következő tárgykörökre irányulnak:  

1. A mozgóképörökséggel foglalkozó intézmények. 2. Jogalkotási intézkedések. / A nemzeti mozgóképörökség 

meghatározása. 3. A nemzeti audiovizuális örökség részét képező filmalkotások letétbe helyezése. 4. A nemzeti audiovizuális 

örökség részét képező filmalkotásokon kívüli anyagok gyűjtése. 5. Katalogizálás és adatbázisok. 6. Megőrzés és helyreállítás. 

7. Hozzáférhetőség, szakmai képzés és oktatás. 8. Európai és nemzetközi tevékenységek. 9. A prioritások megvalósulásának 

nyomon követése. 10. Intézkedések a digitális kor kihívásainak kezelésére. 11. Filmpolitika és mozgóképörökség.12. A 

végrehajtásról szóló legutóbbi jelentésben vázolt problémákkal kapcsolatos előrelépések. 13. Bevált gyakorlatok 14. További 

Európai Uniós fellépés szükségessége. 15. Az európai mozgóképörökségről és a digitális korszak kihívásairól szóló tanácsi 

következtetések nyomon követése. 
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hiányában  ma még lényegében egyetlen gyűjtemény adatbázisa sem megfelelő.  Az egyes 

archívumok a megőrzés és helyreállítás során a hagyományos (analóg) és digitális 

módszereket egyaránt alkalmazzák. A tagállamok a kulturális politikájuk szintjén fontosnak 

tartják a mozgóképörökségük megőrzését, digitalizálását, de az állami finanszírozási készség 

ezt nem tükrözi a gyakorlatban, más források pedig csak elvétve állnak az archívumok 

rendelkezésére. A gyűjtemények hasznosításában rejlő lehetőségeknek komoly gátat szabnak 

a merev szerzői jogi szabályok. 

Ezért nem véletlen, hogy a legutóbbi, 2014. december 9-én prezentált bizottsági jelentés 

fókuszában a filmművészeti örökség és az ahhoz kapcsolódó anyagok digitalizálásának és 

megőrzésének finanszírozási kérdésköre, illetve a szerzői jogokra vonatkozó uniós keret 

korszerűsítésének igénye áll.  

 

III.2.2. A mozgóképörökséggel foglalkozó szervezetek az EU-ban 

Európai Bizottság DG CNECT — A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 

Főigazgatósága 

Feladatai közé tartozik Európa kultúrájának, kreatív és audio-vizuális ágazatának fejlődéséhez 

történő hozzájárulás, ideértve a nyilvános hozzáférést biztosító egységes digitális piac 

megteremtését is. 

Cinema Expert Group/Film Heritage Subgroup  

Évente ülésező szakmai grémium tagállami és társult audiovizuális szakértők részvételével. 

 

III.2.3. Az Európai Filmarchívumok Egyesülete (ACE) 

Az Európai Filmarchívumok Egyesülete (Association des Cinémathèques Européennes, a 

továbbiakban: ACE) jogelődjét 1991-ben alapították meg
163

, mostani formájában 1996 óta 

működik. Jelenleg 44 tagja van, mely szervezetek egyúttal a FIAF tagjai is. Az ACE célja, 

hogy elősegítse az együttműködést tagjai körében az európai filmörökség megőrzése 

érdekében. 

Az ACE céljai: 

- az európai filmörökség megőrzésének és helyreállításának támogatása; 

- kutatási tevékenység folytatása az „eltűnt filmek” iránt; 

                                                           
163

 A MaNDA jogelődje alapító tag 
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- az európai filmörökség katalogizálása, segítség nyújtása a tagok részére az 

gyűjteményekkel kapcsolatos adatbázisok építéséhez; 

- az archívumokban őrzött filmanyaghoz való hozzáférés elősegítése; 

- közreműködés a mozgóképörökség védelmével kapcsolatos jogi szabályozásra 

irányuló javaslatok kidolgozásában nemzeti és európai szinten; 

- a filmörökséggel kapcsolatos képzés és oktatás támogatása; 

- a különböző filmes szervezetekkel történő együttműködés elősegítése nemzetközi 

szinten. 

Az ACE széleskörű tevékenységet folytat a fenti célok megvalósulása érdekében: 

konferenciák, szakmai találkozók, kiállítások szervezése, különféle kiadványok 

megjelentetése, képzési kurzusok szervezése. Az ACE jogosult megállapodásokat kötni az EU 

különböző intézményeivel, az EU tagállamokkal, természetes és jogi személyekkel. Az ACE 

legfőbb szervezete a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal kell tartani. Az 

ACE operatív szervezete a Végrehajtó Bizottság. 

Az ACE aktívan közreműködik az EU audiovizuális politikájának alakításában. Az elmúlt 

évek során a következő témakörök álltak a fókuszban: 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-i, a mozgóképörökségről és a 

kapcsolódó ágazati tevékenységek versenyképességéről szóló ajánlásának 

végrehajtása a tagállamok részéről; 

- Nyilvános konzultáció az EU audiovizuális művekkel kapcsolatos szerzői jogi 

szabályozásáról; 

- Szakértői tevékenység folytatása a „Szerzői jog és az árva művek” témakörben; 

- Az európai kulturális örökség portál (EUROPEANA) létrehozásával kapcsolatos ACE 

állásfoglalás kidolgozása; 

- Az Európai Bizottság Filmtámogatási Programjának módosításával kapcsolatos ACE 

állásfoglalás kidolgozása. 

 

Az ACE futó projektjei közül kiemelendő az ABCinema projekt, amelynek célja a következő 

generáció érdeklődésének felkeltése a mozgókép-kultúra, a film, a mozi iránt. A célcsoport az 

óvodáskorú gyerekektől a fiatal felnőttekig terjed. A projekt végrehajtásában 6 vezető európai 

filmarchívum vesz részt. A program az ún. peer-to-peer learning elnevezésű módszeren 

alapul, az információk többféle csatornán, nem formális oktatási környezetben áramlanak a 

célcsoportok felé, a „képzés”-ben a tanárok mellett mozgóképes kultúra szakértők is aktívan 
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részt vesznek. Az ACE ugyancsak aktív projektje az FORWARD (Framework for  EU-wide 

Audiovisual Orphan Works Registry) elnevezésű, európai szintű audiovizuális műveket 

nyilvántartó rendszer kiépítése, amely magába foglalja az ún. árva művek nyilvántartását is. A 

cél az, hogy a filmek jogi státusza kereshető és értékelhető legyen egy automatizált 

keresőrendszer segítségével. 

 

III.2.4. A mozgóképörökség védelmével kapcsolatos további európai projektek és 

programok 

Az európai archívumok intézményközi és nemzetközi együttműködését, a gyűjteményeik 

feltárását és elérhetővé tételét segíti az European Film Gateway (EFG) elnevezésű portál, 

amely az Európai Bizottság  eContentplus programjának támogatásával, az EUROPEANA 

(Európai Digitális Könyvtár) projekthez kapcsolódóan jött létre, jelentősen megnövelve és 

gazdagítva így az európai digitális könyvtáron keresztül elérhető kulturális kincsek tárát 
164.

  

Az EFG konzorciuma 20 partnert, köztük 14 európai filmarchívumot és filmtárat egyesít 

ebben az úttörő, a technológia és tartalmak átadására irányuló összefogásban. 

A MIDAS projekt (Moving Image Database for Access and Re-use of European Film 

Collections) 2006-2009 működött el az Európai Bizottság Media Plus programjának kísérleti 

projektjeként, 18 európai filmarchívum részvételével, a Deutsches Filminstitut 

koordinációjával. A projekt elsődleges célkitűzése egy olyan nemzetközi filmes adatbázis 

(www.filmarchives-online.eu) létrehozása volt, amelyben az érdeklődők betekintést 

nyerhetnek Európa filmarchívumainak mozgóképi gyűjteményeibe, elsősorban nem fikciós 

filmanyagokba, dokumentum- és oktatófilmekbe, híradókba, reklámokba, kísérleti-, sport- és 

animációs filmekbe. A többnyelvű filmarchives-online ingyenes és könnyű hozzáférést 

biztosít a weboldalra feltöltött mozgóképi anyagokhoz, amelyben tartalmi és filmográfiai 

adatok, valamint a filmek technikai/műszaki jellemzői alapján lehet keresni. A keresési 

eredmények információval szolgálnak az anyagok fellelhetősége, illetve az archívumok 

                                                           
164 Az EFG 2008 szeptemberében indult, és olyan online szolgáltatássá kívánják fejleszteni, amely integrált hozzáférést nyújt 

majd több mint 700 000 digitalizált egységhez.  A MaNDA (MNFA) 2008 szeptember 1 óta részt vesz a projektben, 2011-ig 

1200 plakátot és 1000 filmfotót tett online elérhetővé az EFG felhasználói számára. Az MNFA összköltsége 28.041 euró, 

ebből 22.432 euró uniós támogatás, 5.068 euró saját rész. 2009-ben 400 plakát és 336 filmfotó digitalizálása, metaadatolása 

és XML-ben történő programozása valósult meg. Az EFG 2012–2014 között EFG1914 néven folytatja tovább a munkát: az 

I. világháború centenáriumára készülve a korszak filmtörténeti anyagait gyűjti össze és továbbítja az EUROPEANE adatbankjába. 

Ehhez a MaNDA három játékfilm és nyolc dokumentumfilm digitalizálásával járult hozzá. 

http://project.efg1914.eu/
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elérhetősége felől. A filmarchives-online adatbázisára a projektpartnerek archívumi 

adatbázisaikból közvetlenül töltik fel anyagaikat.
165

 

Az EUROPEANA európai multimédiás on-line könyvtár 2008. november 20-án nyitotta meg 

virtuális kapuit a nyilvánosság előtt. Az internet-használók az EU 28 tagállamának nemzeti 

könyvtáraiból és kulturális intézményeiből származó több mint kétmillió könyvet, térképet, 

hangfelvételt, fényképet, archív dokumentumot, festményt és filmet érhetnek el a 

www.europeana.eu címen a világ minden részéről. Az EUROPEANA új távlatokat nyit az 

európai örökség felfedezésére: az irodalom, művészetek, tudományok, politika, történelem, 

építészet, zene és filmek irányt érdeklődők ingyenes és gyors hozzáférést kapnak Európa 

legnagyobb gyűjteményeihez és remekműveihez az EU összes nyelvén elérhető közös webes 

könyvtárportálon keresztül.
166

 

 

III. 2.5.  A Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége (FIAF)
167

 

A világ vezető mozgóképörökség intézményeit magába foglaló nemzetközi szervezet 1938-

ban alakult a Twentieth Century kezdeményezésére, 4 tag részvételével. Célkitűzésük a 

mozgóképek,  mint jelentős kulturális értéket hordozó művészeti alkotások és történelmi 

dokumentumok  gyűjtése, megőrzése, megóvása volt. Ma már mintegy 150 tagja
168

 van, 

több mint 70 országban, amely jól tükrözi küldetésének fontosságát, nevezetesen azt, hogy a 

mozgóképörökség megőrzése világszerte fontos feladat. A FIAF céljai között szerepel egy 

olyan etikai kódex fenntartása, amely a filmarchívumi munka alapelveit szabályozza. A 

szervezet segíti a tagjait, hogy országukban javuljon a mozgóképörökség megőrzésére 

irányuló jogi környezet; támogatja a filmarchívumi képzést, szakmai tapasztalatszerzést és a 

szakembercseréket, valamint ösztönzi a tagok közös kutatási tevékenységét. A jelenlegi tagok 

között a kormányzati szervek által működtetett szervezetek mellett non-goverment, illetve 

non-profit szervezetek is megtalálhatóak, pl. alapítványok, egyetemi tanszékek. 

A FIAF Nemzetközi Filmarchívum Adatbázist működtet, illetve filmes szakfolyóiratokat ad 

ki (Journal of Film, International Index Film), amelyekben kutatási eredményeket, szakmai 

                                                           
165

 Az MNFA már az első évben csatlakozott a programhoz. A közös adatbázishoz az 1924 és 1944 között készült 

filmhíradók részletes ismertetésével járult hozzá. A filmhíradók tartalmi, filmográfiai és műszaki leírása magyar és angol 

nyelven hozzáférhető. Lásd: www.filmarchives-online.eu  

 
166 A MaNDA nemzeti aggregátorként mintegy 50.000 rekordot küldött el az EUROPEANA-ra, ebből kb. 1.000 saját  

(filmes) anyag. Ebből 31.000 rekord (ezen belül 364 MaNDA anyag) aktív az EUROPEANA  nyilvános felületén. 
167

 International Federation of Film Archives www.fiafnet.org,    
168

A MaNDA  1957-ben létrehozott jogelődje (Színház- és Filmtudományi Intézet) az alapítás évében csatlakozott a FIAF-

hoz 

http://www.filmarchives-online.eu/
http://www.fiafnet.org/
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jelentéseket tesz közzé, vitafórumot működtet, illetve szakmai tájékoztatást ad különböző 

filmes projektekről. A FIAF állandó Bizottságot működtet annak érdekében, hogy szakmai 

csoportok, illetve egyéni szakértők rendszeresen találkozzanak egy-egy konkrét feladat 

(műszaki fejlesztés, szabványok kialakítása és karbantartása) összehangolt megvalósítása 

céljából mind elméleti, mind gyakorlati szinten. Emellett rendszeresen zajlanak a FIAF nyári 

egyetemek és műszaki szimpóziumok annak érdekében, hogy a résztvevők elsajátítsák, illetve 

gyakorolják a filmarchívumi gyűjteményekkel kapcsolatos új szakmai ismereteket. 

 

III. 3. A mozgóképörökség helyzetével kapcsolatos összegző megállapítások   

A vizsgált időszakban a mozgóképörökség helyzetének jogi szabályozása megfelelt a 

nemzetközi normáknak, sőt az Mktv., illetve NAVA-tv. révén 2004-ben törvényi szintre 

emelkedett. A kötelespéldányok szolgáltatásának rendjét kormányrendelet tartalmazza, amely 

fő szabályait illetően még megfelelő, de a részletkérdéseiben (pl. a technológiai változások 

követése) már felülvizsgálatra, módosításra szorul. A 2010. után hatályba lépett Mttv. a 

közszolgálati médiumok archívumait közgyűjteményi rangra emelte.  

A mozgókép-archívumok (audiovizuális archívumok) rendszere 2004-2010. között 

meglehetősen differenciált képet mutatott, ámde a működésükre fordított (megítélésem szerint 

aránytalanul elosztott) állami források felhasználása nem volt hatékony. A 2010. évi 

kormányváltás követően a közszolgálati médiumok archívumai − kiegészülve az MTI 

archívumával, majd a NAVA-val – egyetlen intézményben, az MTVA Közszolgálati 

Archívumában egyesültek.  

Az MNFA önállóságának megtartása sokáig bizonytalan volt, 2011-ben azonban új 

feladatkörökkel kiegészülve immár MaNDA-ként működött tovább. E megoldás segített 

ugyan szinten tartani, sőt egyes területeken javítani az MNFA korábbi filmszakmai 

tevékenységét, de a filmanyag restaurálását, digitalizálását − megfelelő források hiányában – 

a már régen esedékes technikai fejlesztések részbeni megvalósításával sem sikerült 

felgyorsítani.  

A MaNDA menedzsmentje törekedett a filmszakmai terület kutatási, oktatási és 

közművelődési feladatkörének bővítésére, ezt a cél szolgálta az ózdi Digitális Erőmű, és a 

Filmtörténeti Élménypark létrehozása is, amelyek a közeli jövőben kezdik meg működésüket. 

Ha a magyarországi mozgóképörökség helyzetét – európai mércével is – minősíteni kellene, 

az véleményem szerint közepesnél jobbnak, az európai átlagnak megfelelőnek lenne 

mondható.  
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IV. AZ ÁLLAMI FILMES PORTFÓLIÓ SORSÁNAK ALAKULÁSA 

A mozgóképtörvény előkészítésére irányuló szakmai egyeztetések egyik fontos kérdésköre az 

állami filmstúdiók tulajdonában álló filmjogok, valamint a 100 %-os, illetve többségi állami 

tulajdonban lévő filmes társaságok helyzetének megnyugtató rendezése volt.  

A filmjogok tekintetében egyöntetű volt az álláspont: a megalkotandó törvényben létre kell 

hozni a nemzeti filmvagyon jogi kategóriáját, ki kell mondani ezek elidegenítési tilalmát, 

valamint ki kell jelölni a filmek vagyonkezeléséért, hasznosításáért felelős szervezetet. 

Hasonlóan, a törvényben óhajtották rendezni az állami tulajdonban álló filmes társaságok jogi 

helyzetét is, ebben azonban − a felek eltérő szakmai álláspontja miatt − nem sikerült a törvény 

előkészítő szakaszában konszenzusra jutni. Így az érintett felek megállapodtak abban, hogy a 

kérdést a megfelelő megoldás kidolgozásáig folyamatosan napirenden tartják, de a készülő 

törvény normaszövegébe a társaságokkal kapcsolatos rendelkezés nem került be. 

IV. 1. A nemzeti filmvagyon rendezése 

IV.1.1. A nemzeti filmvagyon törvényi szabályozása  

 

Az Mktv. hatályba lépésekor a nemzeti filmvagyont – a törvény értelmező rendelkezései 

között − a következők szerint definiálta: az államot a szerzői jogról szóló, hatályon kívül 

helyezett 1884. évi XVI. törvénycikk 3. §-a alapján megillető szerzői jogok, a szerzői jogról 

szóló, hatályon kívül helyezett 1921. évi LIV. törvénycikk 3.§ és 74. § alapján megillető 

szerzői vagyoni jogok, a szerzői jogról szóló, hatályon kívül helyezett 1969. évi III. törvény 

41. § (3) bekezdése alapján megillető szerzői vagyoni jogok, a szerzői jogról szóló, 1999. évi 

LXXVI. törvény 64. §a alapján megillető felhasználási jogok, továbbá a szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény 82. § alapján, mint szomszédos jogi jogosultat megillető jogok 

összessége, valamint az érintett filmalkotások eredeti negatívjainak példányai, melyek a 

kincstári vagyoni körbe tartoznak.
169

 

Fenti szabályozáshoz két megjegyzés kívánkozik. Az első, hogy ez a szabályozás a 

filmvagyon materiális részét csupán az érintett filmek eredeti negatív példányaira terjeszti ki, 

noha mind az archiválás, mind a terjesztéshez szükséges újraelőállítás, sokszorozás, valamint 

az esetleges felújítás és digitalizálás szempontjából óriási szerep jut a filmről készült pozitív 

kópiának, eredeti hangnak és az ún. kellékanyagoknak (dubnegatív, dubpozitív kópiák). A 

másik megjegyzés az értelmező rendelkezés felsorolásának utolsó tagmondatára vonatkozik, 

                                                           
169 Lásd: Mktv. 2§. 26. (2004. évi közlönyállapot) 
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amely – az én olvasatomban – arról szól, hogy a nemzeti filmvagyonba sorolás kritériumai 

alapján csak azon filmek (vagyoni jogok és filmanyagok) esetében beszélhetünk nemzeti 

filmvagyonról, amelyek már állami tulajdonban állnak. Más megfogalmazásban: ahhoz tehát, 

hogy valamely – egyébként a nemzeti filmvagyonba tartozás kritériumával rendelkező – 

filmek ténylegesen is a nemzeti filmvagyonba tartozó filmekké váljanak, azokat megfelelő 

módon (pl. adásvétel, ajándékozás, közérdekű felajánlás, stb.) először állami tulajdonba 

(kincstári vagyoni körbe) kell venni. E logikát támasztja a jelenleg a MaNDA „törzsanyagát” 

képező nemzeti filmvagyon − lényegében az 1948-1986 között az állam által gyártott filmek – 

„származástörténete”. A Kormány az Mktv.-ben foglaltak végrehajtása érdekében a nemzeti 

filmvagyon rendezésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2140/2005. (VII.14.) Korm. 

határozatban rendelte el azokat a jogi, pénzügyi lépéseket, amelyek a nemzeti filmvagyonba 

tartozó filmek tulajdonosi, vagyonkezelői jogosultságainak meghatározásához alapul 

szolgáltak.
170

 

A kormányhatározat végrehajtása kapcsán az ÁPV Zrt. megkezdte a határozatban felsorolt 

vállalkozások tulajdonában álló filmjogok felértékelését, amelyet már az ÁPV Zrt. jogutódja, 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) zárt le.  

A kormányhatározat 2. pontjában foglalt vagyonkezelői szerződés megkötésére az MNFA és 

az MNV között 2009 novemberében került sor
171.

 

Teljesen más módon vált az MNFA által kezelt nemzeti filmvagyon részéve a Balázs Béla 

Stúdió (BBS) filmanyaga. Jóllehet a BBS is szervesen illeszkedett a kormány határozatban 

felsorolt nagy múltú filmes műhelyek sorába, az általa előállított filmek mégsem kerültek az 

                                                           
170 A nemzeti filmvagyon rendezésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2140/2005. (VII.14.) Korm. határozat                     

„1. A Kormány 

a) egyetért azzal, hogy a Magyar Állam - az ÁPV Zrt. közreműködésével - megszerezze azon szerzői vagyoni jogokat, 

felhasználási jogokat, szomszédos jogokat, valamint az érintett filmek negatívjain fennálló tulajdonjogokat, 

- amelyek a Dialóg Filmstúdió Kft.-t saját előállítású filmjei kapcsán megilletik, továbbá 

- amelyeket a Dialóg Filmstúdió Kft. az ÁPV Zrt. jóváhagyásával a Budapest Filmstúdió Kft.-től, a Hunnia Filmstúdió Kft.-

től, az Objektív Filmstúdió Kft.-től, a Pannóniafilm Kft.-től megszerzett, illetve a MOKÉP Rt.-től és a MAFILM Rt.-től a 

jövőben megszerez; 

b) felhívja a pénzügyminisztert, intézkedjen annak érdekében, hogy amennyiben az a) pontban megjelölt vagyoni értékű jogok 

jogosultjává a Magyar Állam válik, az ÁPV Zrt. azokat - mint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2. § 26. pontja 

értelmében a nemzeti filmvagyonba tartozó és a kincstári vagyon részét képező vagyonelemeket - térítés nélkül adja át a 

Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak (a továbbiakban: KVI). 

2. A KVI és az ÁPV Zrt. - a nemzeti filmvagyonba tartozó szerzői vagyoni jogok, felhasználási jogok, szomszédos jogok, 

továbbá az érintett filmek negatívjain fennálló tulajdonjog átadásáról szóló - megállapodását követően a mozgóképről szóló 

2004. évi II. törvény 35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a KVI-nak a Magyar Nemzeti Filmarchívummal a nemzeti 

filmvagyonra vonatkozóan vagyonkezelési megállapodást kell kötnie.” 

 

 

171 Átadott filmek: 870 db. játékfilm, 30 db. egészestés animációs film, 650 db. rövid, animációs film, dokumentumfilm, 70 

db. egyéb film 
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Mktv. által meghatározott nemzeti filmvagyonba, mivel a BBS − szemben a felsorolt 

filmelőállítókkal, amelyek állami tulajdonú társaságokként működtek − alapítványi formában 

működött. Ezért a tulajdonában lévő filmjogok nem tartoztak kincstári vagyoni körbe, így a 

hivatkozott kormányhatározat rendelkezése alá sem. Sajnálatos módon a BBS működése – 

megfelelő forrás hiányában – egyre inkább ellehetetlenült, mígnem 2009-ben a Fővárosi 

Főügyészség az Alapítvány megszüntetését kezdeményezte a Fővárosi Bíróságon, amely 2010 

januárjában helyt adva az indítványnak a BBS jogutód nélküli megszüntetését mondta ki. 

Azonban még az ítélet jogerőre emelkedését megelőzően a BBS megállapodást kötött az 

MNFA-val, mely szerint a BBS a tulajdonában álló, 1961-2003. között készült filmalkotások 

(588 db) kópiáit és a rajtuk fennálló vagyoni jogokat ingyenesen az MNFA tulajdonába adta. 

Ugyancsak ingyenesen az MNFA tulajdonába kerültek a BBS-nél még fellelhető tárgyi 

eszközök (műszaki berendezések) is. A megállapodásban foglaltakat felperes Fővárosi 

Főügyészség nem kifogásolta, annak megkötését a Fővárosi Bíróság a BBS Alapítványt 

megszüntető ítéletének indoklási részében tényként rögzítette. Láthatjuk, hogy ez esetben az 

MNFA maga is aktív szereplője volt a nemzeti filmvagyon gyarapításának.
172

 Az MNFA a 

BBS által felajánlott ingyenes tulajdon-átruházást az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 28. §-ának (5) bekezdésével összhangban fogadta el, amely rögzíti, hogy amennyiben 

ajándékozás, végrendeleti örökös-nevezés, illetve tulajdonjog átruházására irányuló más 

hasonló jogügylet kedvezményezettjeként valamely központi költségvetési szervet jelölnek 

meg, az elfogadott vagyon állami tulajdonba kerül azzal, hogy az MNV Zrt. az adott 

költségvetési szervvel köt rá nem visszterhes vagyonkezelési szerződést. Az MNFA a nemzeti 

filmvagyon bővítése érdekében további kezdeményezéseket is tett, amelyek eredményeit 

immár a jogutód MaNDA kamatoztatja”
173

Visszatérve a nemzeti filmvagyon törvényi 

szabályozásához említést kell tenni az Mktv. hatályos szabályozásáról, amelyben a nemzeti 

filmvagyon materiális elemeinek felsorolása immár kiterjed az érintett filmalkotások érintett 

                                                           

172 Az eljárás egyébiránt megfelelt a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 

203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdésében meghatározottaknak is, amely szerint a 

Filmarchívum a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotásokon fennálló, azon felhasználási jogoknak a 

megszerzésére, amelyeknek nem a Filmarchívum a vagyonkezelője és nem a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a jogosultja, 

felhasználási szerződéskötést kezdeményez az egyéb szerzői jogi, illetve szomszédos jogi jogosultakkal (ideértve az egyes 

vagyoni jogok közös kezelését végző egyesületeket is)”  

173 Ilyen például a MAFILM Audio Kft.-vel a magyar filmek nemzetközi hangjainak ajándékozására irányuló jogügylet, 

továbbá a MAFILM Zrt-nél lévő filmanyagok folyamatban lévő átvétele, továbbá a MOKÉP végelszámolásával összefüggő – 

ugyancsak folyamatban lévő – filmanyag-átvétel. 
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filmalkotások eredeti negatív és pozitív, valamint reproduktív (dubnegatív és dubpozitív) 

kópiáira, és a filmalkotások eredeti hanganyagaira is.
174 

 

IV.1.2. A nemzeti filmvagyon védelme  

Az Mktv. hatálybalépésekor úgy rendelkezett, hogy a nemzeti filmvagyonra vonatkozó 

vagyonkezelői jog a Filmarchívumhoz kerül. A Filmarchívum a nemzeti filmvagyont sem 

részben, sem egészben nem idegenítheti el, nem ruházhatja át, és nem terhelheti meg.
175 

 

A hatályos Mktv. rendelkezése szerint a nemzeti filmvagyon elemei az állam tulajdonába 

tartoznak,
176

 a nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogokat a MaNDA 

gyakorolja.
177

 

 

II.1.3. A nemzeti filmvagyon hasznosításának jogi szabályozása és tényleges gyakorlata  

Az Mktv. hatálybalépésének idején még nem volt világos, hogy az állami tulajdonban 

tartandó filmek
178 

terjesztésére milyen módon kerüljön sor. A cél az volt, hogy a filmek: 

- a filmek többféle csatornán (terjesztési módon) megfelelő minőségében jussanak el a 

közönség mind szélesebb rétegeihez; 

- ne csak az ún. „sikerfilmek” nyerjenek forgalmazást, hanem a kevéssé ismert 

alkotások is; 

- a szerzői és a szomszédos jogi jogosultak hozzájussanak a jogszabályban neki 

biztosított jogdíjakhoz; 

- és talán a legfontosabb: a filmek forgalmazásából származó bevételek a nemzeti 

filmvagyon felújítását, digitalizálását, a filmek oktatási, kutatási célú felhasználását 

segítsék elő. 

A jogalkotó úgy döntött, hogy mindezt egy „végrehajtási rendeletben” célszerű szabályozni, 

ezért az Mktv. rendelkezése
179

 szerint a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások 

többcsatornás és hatékony terjesztésének részletes szabályait, valamint a terjesztésből befolyt 

bevétel felosztásának módját a miniszter rendeletben állapítja meg.  

 

                                                           
174 Mktv. I./A fejezet A nemzeti filmvagyon és védelme 1. cím A nemzeti filmvagyon elemei 5/A § (1) bek. Beiktatta a 2012. 

évi CXCIX. törvény 2.§-a 
175 Mktv. 35.  § (1) és (2) bek. (közlönyállapot) 
176 Mktv. 5/A § (2) bek. 
177 Mktv. 5/C (1) bek. 
178 A filmek köre sem volt tisztázott még, javában folyt a nemzeti filmvagyonba sorolható filmek körének felmérése az ÁPV 

Rt. által megbízott ügyvédi iroda által. 
179

 Mktv. 37.  § (4) bek. (közlönyállapot) 



108 

 

IV.1.3.1. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól 

szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 

A címben szereplő − jelen dolgozatomban több helyen is hivatkozott – rendelet végül több, 

mint két évvel az Mktv. első hatálybalépését követően született meg és – noha rendelkezései 

nincsenek összhangban a jelenleg hatályos Mktv. rendelkezéseivel –  még ma is hatályban 

van.  

A terjesztés fő szabályait a rendelet akként állapítja meg, hogy az MNFA a nemzeti 

filmvagyonba tartozó jogok által érintett filmalkotások terjesztése során a filmalkotásokat 

közvetlenül forgalmazza, vagy terjesztési szerződést köt, a filmterjesztést (forgalmazást) 

üzletszerűen végző szervezetekkel (a továbbiakban: közvetett terjesztés). Az előzőek szerinti 

választás attól függ, hogy a magasabb forgalmazási bevételek elérése, a filmalkotások széles 

körének a közönséghez való eljuttatása milyen módon valósul meg eredményesebben, illetve 

a forgalmazás feltételei a Filmarchívumnál milyen mértékben állnak rendelkezésre. Közvetett 

terjesztés esetén a Filmarchívum a különböző terjesztési módok gyakorlására nyilvános 

pályázatot ír ki.
180

 

A jogszabály rendelkezik továbbá a pályázati eljárás részletes szabályairól, a terjesztésből 

befolyt bevétel felosztásáról és a felhasználási jogok megszerzéséről. Külön is „elhíresült” a 

rendelet 9. §-a, amely szerint:  a nemzeti filmvagyonba tartozó jogok által érintett 

filmalkotások terjesztésére vonatkozó, első alkalommal kiírt pályázat bírálati szempontjainak 

meghatározásakor előnyként kell értékelni, ha a pályázó a felhívásban érintett filmalkotások 

eredeti filmelőállítója vagy annak jogutódja,
181

 és vállalja a terjesztésből hozzá befolyó 

bevételnek filmgyártásra fordítását, feltéve, hogy a pályázati felhívásban közzétett 

feltételeknek az adott filmelőállító egyébként megfelel.
182

 A gyakorlatban mindez nem 

jelentett végül problémát, mert az MNFA vezetése úgy döntött, hogy a nemzeti filmvagyonba 

tartozó filmek terjesztését közvetlenül, saját terjesztési apparátusa révén látja el. E gyakorlat a 

mai napig folytatódik. 

 

 

 

                                                           
180 R. 1. § (1), (2) bek. 
181 (azaz a Hunnia Filmstúdió Kft., az Objektív Filmstúdió Kft., a Budapest Filmstúdió Kft., a Dialóg Filmstúdió Kft. és a 

Pannónia Filmgyártó és Forgalmazó Kft.). 
182 A stúdióprivatizáció során értéknövelő tényezőként vették figyelembe ezt a jogszabályi lehetőséget, jóllehet nem volt 

megbecsülhető, hogy az így forgalmazási jogot szerző vállalkozás milyen árbevételt realizálhat e tevékenységből.  
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IV.1.3.2. A nemzeti filmvagyonba kezelésének szabályai a hatályos Mktv. tükrében
183

 

Jóllehet a nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelői jogokat továbbra is a MaNDA 

gyakorolja, az új szabályozás az eddigiektől teljesen eltérő alapokra helyezi a filmvagyon 

hasznosításának kérdéskörét. 

E szerint a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztését a MaNDA-val kötött 

megállapodásban (a továbbiakban: terjesztési megállapodás) foglaltak alapján az MNF végzi, 

figyelembe véve a terjesztésre vonatkozó piaci lehetőségeket, a terjesztésre kerülő alkotások 

sokszínűségéhez fűződő érdeket, a rendelkezésére álló példányok minőségét és a terjesztésre 

vonatkozó minőségi előírásokat. A terjesztési megállapodás a MaNDA-t irányító szerv 

vezetőjének egyetértése esetén jön létre. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és 

egyéb mozgóképes művek terjesztése során az MNF önállóan, a MaNDA jóváhagyása nélkül 

jogosult az egyes felhasználókkal megállapodni. Ha a terjesztés érdekeit ez hatékonyabban 

szolgálja, az MNF jogosult a terjesztési jogok gyakorlását harmadik személynek átengedni 

vagy harmadik személlyel együttesen gyakorolni. Az MNF korlátlan területi és időbeli 

felhasználásról szóló, valamint a filmvagyon egészére vonatkozó terjesztési megállapodást 

nem köthet.  Ehhez képest a MaNDA megmaradó terjesztési jogosultsága az oktatási, 

könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési célú felhasználásra, valamint belföldi kiadású 

DVD-n történő terjesztésére - azaz a csekély bevételeket indukáló, vagy ingyenes terjesztési 

formákra terjed ki. Ez a jogi megoldás azon a  szerintem téves  feltételezésen alapul, hogy 

az MNF hatékonyabb piaci terjesztési eszközökkel rendelkezik a MaNDA-nál. Ez azonban 

nem állja meg a helyét, mert a MaNDA jól felépített terjesztési-marketing szervezettel és 

üzleti kapcsolatrendszerrel bír, éves üzleti eredményei jónak mondhatók.  Az MNF köztes 

terjesztési szereplőként történő beiktatása, különösen egy további terjesztő bekapcsolása, a 

MaNDA vagyonkezelési jogának gyakorlását korlátozza, illetve az ezzel kapcsolatos  

egyébiránt kötelezően a filmek felújítására fordítandó  bevételeit jelentősen csökkenti. 

Úgy tűnik, hogy a MaNDA-t irányító szerv vezetője
184 

is hasonlóan gondolkodott, mivel az 

előzőekben hivatkozott terjesztési megállapodás nem került aláírásra. Mivel ez a feltétel nem 

teljesült, a MaNDA korábbi jogalapra és gyakorlatra tekintettel látja el a filmterjesztési 

tevékenységet. Az Mktv. további új rendelkezést is bevezetett a nemzeti filmvagyon 

hasznosítása vonatkozásában, miszerint az MTVA az Mttv. szerinti feladatai ellátása 

érdekében a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotásokat és egyéb mozgóképes műveket 

                                                           
183

 Mktv. 5/c-5/E §-ok 
184 2012-2013 nemzeti erőforrás minisztere, 2014-2015 miniszterelnökséget vezető miniszter, jelenleg emberi erőforrás 

minisztere 
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felhasználhatja, illetve az Mttv. szerinti feladatai ellátása körében a közszolgálati 

médiaszolgáltatók részére felhasználásra átengedheti. A felhasználás átengedésének joga 

harmadik személyre nem terjedhet ki. A felhasználás és a felhasználás átengedésének 

feltételeiről, valamint a felhasználásért járó költségtérítésről az MNF és az MTVA a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (előzetes jóváhagyásával megállapodást köt. Az 

MTVA felhasználásra vonatkozó igényét a MaNDA, illetve az MNF az MTVA által kért 

határidőben és módon teljesíti, kivéve, ha a teljesítés lehetetlen vagy jogszabály alapján 

kizárt. A költségtérítés keretében csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek a 

nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb mozgóképes művek MTVA általi 

felhasználásával összefüggően közvetlenül, szükségszerűen és igazoltan merültek fel. A 

felhasználással kapcsolatosan felmerült szerzői és szomszédos jogdíjak megfizetését az 

MTVA teljesíti.  

IV.2. Az ÁPV Rt. vállalkozói vagyonába tartozó filmes társaságok helyzete rendezésére 

tett kísérletek  

IV.2.1. Előzmények 

A filmtörvény előkészítésével párhuzamosan az ÁPV Rt. több alkalommal is tárgyalta a 

filmes portfóliójába tartozó cégeinek (MAFILM Rt., MOKÉP Rt., Magyar Filmlaboratórium 

Kft., Hunnia Filmstúdió Kft., Objektív Filmstúdió Kft., Budapest Filmstúdió Kft., Dialóg 

Filmstúdió Kft., Pannónia Filmstúdió Kft.) privatizációs koncepcióját, (egy alkalommal a 

Kormány is tárgyalta az ügyet, illetve az Országgyűlés Kulturális Bizottsága is többször 

napirendre tűzte a kérdést) érdemi döntés nem született.  

A Mozgóképszakmai Kerekasztal koncepciója a Mozgóképipari Holding Rt. felállításában 

látta a megoldást. Eszerint az állami tulajdonú filmes társaságok működtetésére az MMK 

részvételével egy filmszakmai vagyonkezelő holding (a Mozgóképipari Holding) jönne létre, 

amelynek feladata a további vagyonvesztések megakadályozása, a szakmai alapokon nyugvó 

reorganizációs stratégia kidolgozása, valamint a fejlesztéshez szükséges források (részben 

állami, részben magán, részben uniós támogatás, illetve bankhitel) biztosítása lenne. E 

koncepció szerint tehát a holdingba tömörített cégek – részben vagy egészben – államiak 

maradnának, következésképpen privatizálásukra csak korlátozott mértékben kerülhetne sor.  

A tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt. koncepciója abból indult ki, hogy a filmes portfólió 

„rendszeridegen” az állami vagyonkezelő piaci (haszonelvű) szemléletében, vagyis                      

az ÁPV Rt. nem tudja megfelelően kezelni a kulturális szempontokat, ráadásul nem 
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rendelkezik elégséges forrásokkal e társaságok (különösen a MAFILM) szükséges 

reorganizációjához, mielőbbi feltőkésítéséhez. Ebből következően nem tartja szükségesnek a 

filmes társaságok ÁPV Rt. felügyelete alatt tartását, és lehetséges megoldásnak tartja e cégek 

privatizációját vagy más állami szervezet alá történő besorolását. Határozott álláspontjuk volt, 

hogy a cégek állami tulajdonban tartása mellett nem tudnak megvalósulni a szükséges 

fejlesztések és nem garantálható a hatékony működésük sem.  

Az Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a fentiek ismeretében alakította ki saját 

álláspontját, amely szerint: 

- a magyar filmgyártás jövőjének biztosítása szempontjából alapvető követelmény a 

belföldön rendelkezésre álló gyártási infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, ennek 

eredményeként európai színvonalú, a filmgyártási folyamat egészét átfogó, 

szolgáltatási vertikum kialakítása Magyarországon; 

- a fejlesztésekhez szükséges forrásokat elsősorban a magán szektorból kell biztosítani, 

amely a jelenleg állami tulajdonban lévő filmes portfólió privatizációján, illetve ezzel 

együtt végrehajtott reorganizációján keresztül valósítható meg; 

- a privatizációt, illetve a reorganizációt követően is biztosítani kell a magyar filmek 

gyártói számára a gyártási infrastruktúra kedvezményes igénybevételének 

lehetőségeit, garantálni kell, hogy a hazai produkciók ne szoruljanak ki annak 

használatából; 

- biztosítani kell az állami filmvagyon - a nemzeti kulturális örökség részeként történő – 

megőrzését, a vagyoni jogok állami tulajdonban tartását, valamint ezen alkotások 

nézőkhöz történő eljuttatását szolgáló megoldások hatékonyságának javítását. 

 

Az NKÖM a fenti alapelvekre építve megfogalmazta az egyes társaságokra vonatkozó 

elképzeléseit is, amelyek a következőkben foglalhatóak össze: 

MAFILM Rt. 

A társaság 86 %-ban az ÁPV Rt., 14 %-ban az MMK tulajdonában van. A MAFILM Rt. fő 

profilja nem a filmgyártás, hanem filmgyártási szolgáltatások nyújtása a hazai és külföldi 

stúdiók, illetve produkciók számára. Bevétele tehát e szolgáltatás díjából, valamint 

ingatlanjainak hasznosításából és filmes leányvállalatainak osztalékából keletkezik. A céget 

egyrészről az avuló technikai felszereltség, a szűk kapacitások, másrészről a nemzetközileg is 

elismert humánerőforrás bázis jellemzi. Az elmúlt évek folyamatosan veszteséges 
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gazdálkodását egy három lépcsőben végrehajtott tőkeemeléssel rendezte az állami tulajdonos. 

A jövőben az ÁPV Rt. sem a működés esetleges veszteségeit, sem a gyártási infrastruktúra 

elodázhatatlan fejlesztését nem kívánja finanszírozni. A filmszakma érdekeit is 

figyelembevevő, a szektor indirekt támogatását megvalósító megoldásként, több lépcsőben 

végrehajtott, tőkeemeléses privatizáció került megfogalmazásra. Ennek során a befektető által 

több lépcsőben végrehajtott tőkeemelésekkel kerül a társaságba az infrastruktúra 

fejlesztésének forrását adó tőke, amely folyamat eredményeként a megvalósuló beruházások 

függvényében fokozatosan csökken az ÁPV Rt. részesedése a társaságban. A koncepció (nem 

utolsósorban a hazai filmszakma érdekeinek garantálása miatt) fontos szerepet szánt az 

átalakuló társaságban az MMK-nak, lehetőséget adva számára saját tulajdonrészének 

növelésére is.  Az NKÖM javasolta, hogy a privatizációs koncepcióban ne legyen nevesített 

módon preferált a „szakmai befektető”, továbbá, hogy a definíció kerüljön pontosításra, 

kizárva azokat a befektetőket, akik a saját produkcióikkal a kapacitást teljesen lekötve, az 

olcsóbb munkaerő kihasználása miatt jönnének, és fektetnének be a MAFILM-be. Az NKÖM 

egyetértett az ÁPV Rt-vel abban, hogy az MMK-nak fontos szerepe lehet a magánosítás 

megvalósításában, illetve azt követően a működés során a hazai filmgyártás szakmai 

érdekeinek érvényesítésében. Megfontolásra javasolta, hogy az MMK ne közvetlenül, hanem 

egy általa (speciálisan erre a befektetésre) létrehozott társaságon keresztül jelenjen meg 

tulajdonosként. Ilyen módon az MMK (pl.: ingatlan vagyonának átstrukturálásával és 

apportálásával, vagy az ingatlanok értékesítéséből befolyó készpénzzel történő tőkeemeléssel) 

maga is tényleges befektetőként, vagy egy befektetői konzorcium fontos szereplőjeként 

jelenhetne meg. Az NKÖM fontosnak tartotta kihangsúlyozni azt, hogy a MAFILM 

privatizációja ne egy ingatlanfejlesztési project legyen, hanem az a hazai filmgyártás 

infrastrukturális bázisának hosszú távú, koncepciózus fejlesztését szolgálja.  

Magyar Filmlaboratórium Kft.  

A társaság 100 %-ban az ÁPV Rt. tulajdona, elsődleges feladata az ún. negatív, és pozitív 

kópiák előállítása
185

. A filmes portfólió egyedüli cége, amelyik stabilan nyereséges. Az állami 

vagyonkezelő szerint nincsenek érvek a cég tartósan állami tulajdonban tartása mellett, 

privatizációjának a vonatkozó jogszabály
186 

szerint sincs akadálya.  Az NKÖM nem zárta ki 

                                                           

185 Természetesen ma már a Filmlabor munkáinak egyre jelentősebb hányadát a digitális technológiák jellemzik 
186 1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről 
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azt sem, hogy a Magyar Filmlaboratórium Kft. privatizációját egyfajta „fúzió” előzze meg a 

MAFILM Zrt.-vel, mert véleményük szerint „a MAFILM, a MAFILM leányvállalatok és a 

Magyar Filmlaboratórium - szinergiákat ébresztő - összeszervezésével egy olyan gazdasági 

egységet kell létrehozni, amely filmgyártási szolgáltatóként a gyártási folyamat egészét képes 

a megfelelő szolgáltatásokkal támogatni”. 

MOKÉP Rt. 

A társaság 100 %-ban az ÁPV Rt. tulajdonában áll. A cég üzletágai: mozi-forgalmazás 

(veszteséges), videó- és televíziós filmforgalmazás (nyereséges). Minimális nyereségét 

(minden évben) az 1948 – 1986 között készült magyar filmek forgalmazási jogainak 

köszönhette. 2001-ben sor került a Hungarofilm Kft. beolvasztására a MOKÉP Rt.-be. A 

MAFILM-hez hasonlóan, erős szakmakultúra jellemezte. Ugyanakkor a MOKÉP Rt. sem 

rendelkezett forrásokkal a tulajdonában lévő kópiák állagának javítására, illetve digitális 

hordozóra történő átírására.  A Mokép jövőbeni sorsát elsősorban az állami tulajdonú 

filmvagyon rendezésére/ kezelésére kidolgozott megoldás mibenlétében látták. E tekintetben a 

MOKÉP az a szervezet, amely rendelkezett a filmek forgalmazásához szükséges know-how-

val (szakapparátus, kapcsolatok, stb.) és infrastruktúrával (pl.: raktárak). A magánosítás 

alternatívájaként az NKÖM megfontolásra javasolta a MOKÉP – hazai filmes vertikumban 

betöltött − szerepének újradefiniálását, és a társaság ezzel összhangban lévő átalakítását: a 

Mokép végezze a Filmarchívumhoz telepített filmvagyon forgalmazásával, kereskedelmi 

hasznosításával kapcsolatos feladatokat non-profit módon, azaz az ebből származó 

bevételeket (költségei levonása után) maradéktalanul visszaforgatva a Filmarchívum 

tevékenységébe.    

Stúdió társaságok 

A filmstúdiók (Budapest, Dialóg, Hunnia, Objektív, Pannónia) 100 %-ban az ÁPV Rt. 

tulajdonában vannak, évek óta romló gazdálkodási eredményt mutatnak. Veszteséges 

működésüket az általuk gyártott filmekhez elnyert támogatásokból finanszírozzák, vagyonuk 

folyamatos csökken, adósságokat halmoztak fel. A társaságok eszköz- és üzleti értéke 

minimális. A Dialóg, és a Budapest tevékenysége gyakorlatilag leállt. Az ÁPV Rt. határozatot 

hozott a társaságok tulajdonában lévő filmjogok felmérésére és vagyonértékelésére. A tervek 

szerint az állami vagyonkezelő – piaci áron – kivásárolja a társaságokból a nemzeti kulturális 

örökség részét képező filmjogokat (vagyoni értékű jogokat) és a filmszakmai egyeztetések 

során meghatározott társasághoz telepíti azokat. 
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A koncepció szerint a filmjogok kivásárlását követően a stúdiók értékesítésre kerülnek, a 

Dialóg kivételével, amelynek végelszámolással történő megszüntetéséről már döntés született. 

A privatizálás során elsősorban a munkavállalói tulajdonszerzés lehet preferált, hogy a 

stúdiókban tömörült alkotók és más munkavállalók továbbra is ezek keretében folytathassák 

szakmai munkájukat. Ha a privatizálás nem jár eredménnyel, az ÁPV Rt. fontolóra veheti a 

társaságok végelszámolását. 

IV.2.2. Fordulatok a MAFILM ZRt. és a Magyar Filmlabor Kft. sorsának alakulásában 

Noha – amint azt előzőekből láthatjuk – a két társaság felett végig ott lebegett a privatizáció 

veszélye, a filmszakma nem mondott le a két jelentős filmszakmai cég feletti rendelkezésről 

és kitartott lobbytevékenységet folytatott azok megszerzése érdekében, amelyben a legfőbb 

szerepet az MMK vállalta. E kitartó küzdelem, valamint – nem kis mértékben − az a tény, 

hogy a szakmai befektetők sem tolongtak e két társaságért, továbbá az a körülmény, hogy az 

MMK vállalta a MAFILM Rt. ÁPV Zrt. felé fennálló tartozásának visszafizetését, végül is 

meghozta „gyümölcsét”. A Magyar Köztársaság Kormánya 2006. december 23-án 2250/2006. 

(XII.23.) számú határozatában döntött a MAFILM Zrt. részvényeinek - 86,03% tulajdoni 

hányad - és a Magyar Filmlaboratórium Kft üzletrészének - 100% tulajdoni hányad - MMK-ra 

történő átruházásáról. Mindezek alapján az MMK a MAFILM Zrt. és a Filmlabor Kft. 

egyszemélyes tulajdonosává vált.  A Kormányhatározat 2007. január 1-én lépett hatályba. A 

Kormányhatározat előírta, hogy a vagyonátadásra a legfőbb szervek által elfogadott 2005. évi 

beszámolók alapján kell, hogy sor kerüljön. Az MMK-nak kötelezettséget kellett vállalnia az 

ÁPV Zrt. felé fennálló, a MAFILM Zrt.-nek nyújtott 76,2 MFt kamatmentes kölcsön 

visszafizetésére 2007. június 30-ig, továbbá, költségvetési forrás-elosztás esetén el kell 

különíteni a filmszakmát és a filmszakmai társaságokat érintő költségvetési forrás-elosztási 

tevékenységet. A Kormányhatározat alapján 2007. január 29. napján az átruházásról szóló 

„Részvény és üzletrész átadás-átvételi megállapodás” megkötésére sor került. 

Az immár MMK tulajdonban álló Magyar Filmlaboratórium Kft. különösebb szakmai 

beavatkozást az új tulajdonostól nem igényelt.  

A  MAFILM Zrt. esetében az MMK a stratégia átalakítását tűzte ki célul, a következők 

szerint: 

A Mafilm Zrt. stratégiai átalakításának fő célja, hogy a Társaság egy megbízható, több lábon 

álló, hitelképes vállalkozássá váljon, amely munkával látja el a filmes szakembereket, 

fejleszteni tudja az eszközparkját, mindeközben tevékenyen részt tud venni a szakmai 
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képzésben és a filmszakmai igényekhez igazodó munkahelyeket teremt, és ilyen 

vállalkozásokat gyűjt maga köré. 

Az MMK az új vagyonstratégia keretén belül a társasági portfolió szerkezetének 

átalakításával hatékony és átlátható szervezeti keretek között lehetőséget kíván biztosítani a 

filmszakmai tevékenységgel kapcsolatos, a filmszakmai piac által visszaigazolt, üzleti alapú 

igényeknek megfelelő infrastrukturális fejlesztésekhez. Ami e szép tervek megvalósulását 

illeti: a 2010-ben bekövetkezett kormányváltásig hátralévő 3 év nem volt elegendő arra, hogy 

a MAFILM Zrt. helyzetében érzékelhető javulás álljon be. Ez részben a tulajdonos MMK 

egyre romló pénzügyi helyzetének, részben a remélt szakmai befektetők, együttműködő 

partnerek elmaradásának köszönhető. Epilógus: az MMK tartozásainak rendezése érdekében 

2012 nyarán megállapodást kötött vagyonának − így a két társaságnak − MNF részére történő 

átruházásáról, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2012 szeptemberében hagyott jóvá
187

.
 
A 

Kormány a 1161/2013. (III. 28.) Korm. határozata a Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Kft. 

és a MAFILM Nonprofit Zrt. támogatásához 600 millió forint egyszeri átcsoportosítását 

rendelte el.  2013. október 1.-től a két társaság az MNF részeként (két önálló divízióként) 

működik tovább. 

 

IV.2.3. A MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 

Talán a MOKÉP Kft. helyzetének alakulása a legszomorúbb a privatizációs történetben. A 

több mint fél évszázados múlttal rendelkező legnagyobb filmforgalmazó vállalat fokozatos 

„leépülésen” ment keresztül, amin nem segített a legismertebb hazai animációs filmstúdióval 

Pannónia Kft.-vel 2008-ban történt egyesülése sem. Ennek feltehetően sok oka volt, de 

biztosan közrejátszott a nemzeti filmvagyon új forgalmazási struktúrájának bevezetése
188

, a 

tulajdonos ÁPV Rt. (majd MNV Zrt.) közömbössége, a likviditási zavarok, illetve egyes 

vezetők kifogásolható szakmai tevékenysége is. Napjainkra a MOKÉP-PANNIÓNIA Kft. 

végelszámolás alatt áll, azaz jogutód nélkül rövidesen megszűnik.
189

 Jó hír viszont, hogy a 

cég Algyógyi úti telephelyén lévő filmtekercsek
190

 (köztük a nemzeti filmvagyonba tartozó 

                                                           
187

 Az MMK 5 alapító szervezetének képviselői mellett − többek között − a Magyar Filmművészek Szövetsége emelte fel 

hangját a vagyonátadás ellen, hiányolva a szakmai egyeztetést. Forrás: http://magyar.film.hu/filmhu/hir/tarr-bela-tiltakozik-

az-mmka-vagyonanak-atadasa-miatt.html 
188 A terjesztési feladatokat közvetlenül az MNFA, majd a MaNDA látja el 
189 http://www.mnvzrt.hu/mnvportfolio/tarsasagiportfolio/vegelszamolas_alatt_levo_tsg 
190

 Mintegy 76 ezer tekercs magyar filmanyag és kb. 45 ezer tekercs külföldi filmkópia 
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filmek reprodukciós kellékanyagai), továbbá más értékes dokumentációs anyagok megfelelő 

helyre, a MaNDA állományába kerülnek
191.

  

IV.2.4. Stúdióprivatizáció  

Az Budapest Filmstúdió Kft., a Dialóg Filmstúdió Kft., a Hunnia Filmstúdió Kft. és az 

Objektív Filmstúdió Kft. privatizációjának előkészítésére az ÁPV Zrt. 2005. július 25-én 

Privatizációs Előkészítő Bizottságot (PEB) hozott létre az NKÖM (OKM) képviselőinek 

részvételével.
192

 A tárca − a filmszakmával történt egyeztetést követően − a PEB üléseken 

szóban, illetve ezen túlmenően hivatalos leirat formájában is azon kívánalmának adott hangot, 

miszerint a filmstúdiók privatizálásának a szakmai elvárások megfogalmazásán, a szakmai 

értékek preferálásán kell alapulnia, biztosítani szükséges a nagy múltú filmes műhelyek 

szellemi hagyatékának megőrzését.  

Mindezek figyelembe vételével az ÁPV Zrt. a privatizációs pályázat célját a következők 

szerint fogalmazta meg: „a privatizálandó cégeket oly módon értékesíteni, hogy 

folytatódjanak a nagy múltú filmes szakmai műhelyek hagyományai, tovább gazdagítva a 

nemzeti és egyetemes filmkultúra értékeit.”  

Miután az ördög a részletekben rejlik, ezt követően mintegy három évig tartott a konkrét 

pályázati kiírások megfogalmazása.  Ennek során a szakértőknek – sok más szempont mellett 

− a következőket kellett különösen figyelembe venni: 

- folytatódjon a filmszakmai műhelyhez kötődő hagyomány (ez felvetette a 

munkavállalók számára történő értékesítés lehetőségét, illetve ilyen típusú zártkörű 

pályázat kiírását); 

- meghatározó tényező legyen a filmszakmai szempontok érvényesítése; 

- hogyan kerüljön kiszámításra a privatizációs induló ár (pl. hogyan lehet figyelemmel 

lenni a stúdió által gyártott filmekre vonatkozó terjesztési lehetőség jogszabályban 

foglalt előny szerinti „megszerzésére”)193 
 

                                                           
191 Az erre vonatkozó tárgyalások több éve zajlanak, a filmanyag technikai állapotának felmérése a Magyar Filmlaboratórium 

Kft. által megtörtént, a MOKÉP és a MaNDA munkatársai a teljes filmanyag közös felleltározását elvégezték. Az állomány 

először állami tulajdonba /MNV Zrt./ majd külön megállapodás alapján (ennek megkötése még várat magára) a MaNDA-hoz 

kerül.  
192 A PEB-ben a filmszakma képviselői közvetlenül nem vehettek részt, de a tárca – a velük történt folyamatos egyeztetés 

útján – képviselte álláspontjukat.  

193  Lásd:a II. 1. fejezetben a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 

203/2006. (X.5.) Korm. rendelet kapcsán leírtak 
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- hogyan érvényesíthető mindezek mellett a privatizációval elérhető árbevétel 

maximalizálásának követelménye sem (ez pontosan milyen arányban álljon az előző 

kritériumokkal); 

- egyfordulós, vagy többfordulós kiírás legyen. 

Egy tényezővel viszont nem számoltak a pályázat összeállítói, nevezetesen azzal, hogy a 

pályázat révén kiválasztott új tulajdonosok egyúttal „bevásárolják” magukat az MMK alapítói 

közé, így bizonyos alapítói döntések meghozatalakor (pl. alapító okirat módosítása, a 

kuratórium és a FEB összetételének megváltoztatása) akár vétójogot is gyakorolhatnak.
194 

Ez 

az időzített bomba benne marad a 2008 novemberében kiírt (a Budapest, a Hunnia és az 

Objektív Filmstúdiók értékesítésére vonatkozó) pályázatban és fel is robbant mindössze négy 

nappal a pályázati határidő lejárta előtt, amikor is az MNV Zrt. visszavonta a pályázatot. A 

visszavonás okaként a pályázat kiírását követően felmerült új filmszakmai
195

 és privatizációs 

észrevételeket jelölték meg. A botrány tovább gyűrűzött az Országgyűlés Kulturális és Sajtó 

Bizottságánál is, ahol felmerült a stúdióprivatizáció jogszabályi tilalmának bevezetése. Bár ez 

a kezdeményezés nem kapott többségi támogatást, azzal gyakorlatilag minden oldal 

egyetértett, hogy a privatizációs eljárás nem folytatható, a stúdiók ügyében más megoldást 

kell találni. A stúdióprivatizációnak a Mozgóképszakmai Kerekasztal és az MMK alapítóinak 

2009. január 20-i együttes ülése adta meg a kegyelemdöfést, ahol − módosítva a korábban e 

tárgyban hozott határozatukat – azt javasolták az MNV Zrt.-nek, hogy a stúdiókat ne 

privatizálják, hanem végelszámolással, jogutód nélkül szüntessék meg. A rendelkezésemre 

álló anyagok között hivatalos választ e határozatra az MNV Zrt. részéről nem leltem fel, de 

tény, hogy a pályázat újbóli kiírására többé nem került sor. Jelenleg az MNV Zrt. honlapján 

található információk szerint az Objektív Filmstúdió Kft. felszámolás alatt
196

, a Dialóg 

Filmstúdió Kft. pedig végszámolás alatt
197

 áll.  A Budapest Filmstúdió Kft. és a Hunnia 

Filmstúdió Kft. további sorsára vonatkozó adatokat nem találtam. Ugyanakkor a a nyilvános 

cégjegyzéki adatok szerint az Objektív Filmstúdió Kft. és a Budapest Filmstúdió Kft. a 

cégjegyzékből törlésre került, azaz megszűnt, a Hunnia Filmstúdió Kft. (új menedzsmenttel) a 

tovább működik, a Dialóg Filmstúdió Kft. pedig átalakult, a jogutódlással létrehozott új 

szervezet neve: Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. (majd Zrt.). 

                                                           

194 Az MMK alapítói okirata fenti kérdésekben az alapítók egyhangú döntését írta elő 
195 Az igazság az, hogy a filmszakma képviselői is későn döbbentek rá az alapítói kör fentiek szerinti megváltozásának 

veszélyére és gyorsan változtattak korábbi – pályázati kiírást támogató – véleményükön. 
196http://www.mnvzrt.hu/mnvportfolio/tarsasagiportfolio/felszamolas_alatt_levo_cegek/felszamolas.html?query=objekt 
197

 http://www.mnvzrt.hu/mnvportfolio/tarsasagiportfolio/vegelszamolas_alatt_levo_tsg/vegelszamolas.html?query=dial 
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IV.3. Az állami filmes portfólió kezelésével kapcsolatos összegző megállapítások 

 

A nemzeti filmvagyon helyzetének rendezése látszólag sikertörténet, de a terjesztés jogának 

megszerzése körüli csatározások, mondhatni üzleti érdekek, jelentősen lerontották azt az 

ideát, amelyet az e körbe tartozó filmalkotások, mint a kulturális örökségünk meghatározó és 

pótolhatatlan értékei képviselnek. A harc egyelőre az állami szereplők között folyik, bár nem 

egyenlő erőviszonyok mellett. Csak remélni lehet a külső üzleti érdekek távolmaradását, hogy 

ne valósuljon meg a filmjogok ilyetén – egykor egy neves magyar filmrendező által vizionált 

– privatizációja. 

 

A MAFILM, és Magyar Filmlaboratórium  elkerülte privatizációt, s immár – jóllehet 

önállóságukat szervezeti értelemben elveszítették – egy biztos financiális háttérrel rendelkező 

gazdasági társaság divíziójaként működnek, szakmai önállóságuk megtartása mellett. Remélni 

lehet, hogy a Magyarországon tapasztalható filmipari fellendülés e két nagy múltú intézmény 

boldogulását is szolgálja majd, és méltó versenytársai tudnak lenni a hazánkban felépült új, 

külföldi érdekeltségű filmstúdióknak, filmszakmai vállalkozásoknak. 

 

Amíg a MAFILM és a Filmlabor – sikeresen elkerült − privatizációja kapcsán a konkurencia 

felvásárlásától, piacszerzéstől lehetett tartani, addig a kisebb, ámde nagy szakmai múlttal 

rendelkező stúdiók privatizációja, főleg a menedzsment számára történő értékesítése, kedvező 

hatású lett volna, lehetővé téve külső tőke bevonását és a cégek reorganizációját, valamint a 

kiérlelt szakmai műhelymunka folytatását. A privatizáció folyamatát egy teljesen más 

gyökerű külső tényező, nevezetesen az MMK alapítói körének esetleges megváltozása miatti 

− majdhogynem hisztériába torkolló – aggodalom akasztotta meg. Az állami döntéshozók erre 

alapozott, a privatizációs eljárást bizonytalan időre elnapoló döntése álláspontom szerint 

helytelennek bizonyult. Ezt támasztják alá az azóta történtek is, amelyek egyes stúdiók és a 

MOKÉP végelszámolásához, illetve megszűnéséhez vezettek. 
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V. ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

Az előző fejezetekben igyekeztem objektív képet rajzolni a vizsgált időszak történéseiről. 

Jelen fejezetben, a hipotézisemben körvonalazott ideális modell gyakorlati megvalósítását 

vizsgálva már nem tekinthetek el tények szubjektív értékelésétől, fenntartva magamnak a 

tévedés jogát is. 

Állami szerepvállalás 

Az első, és legfontosabb kérdés, hogy mit gondol az adott politikai rendszer a kultúrával, azon 

belül a tárgyunk szerinti filmművészettel és filmiparral kapcsolatos állami szerepvállalásról. 

Ha az európai kultúrák, de akár a világ kultúráinak XX. századi történetét kutatjuk, szinte 

mindenütt szemünkbe ötlik a film, − mint új művészeti ág − megjelenése és rohamos 

térnyerése, mely a befogadókra gyakorolt erős hatására, hatékony kultúraközvetítő szerepére 

vezethető vissza. Olcsó poén lenne Lenin híres mondására hivatkozni, miszerint minden 

művészeti ág közül a legfontosabb a film, hiszen a proletárdiktatúrában a mégoly tehetséges 

művészek kiváló alkotásai elsődlegesen nem a művészetet, hanem az állami propagandát 

szolgálták. A film propaganda-eszköz, de legalábbis a népművelő, az állami kultúrafelfogást 

közvetítő „szerepkörére” hosszú ideig a „puha” diktatúrák is igényt tartottak, ezért a 

filmkészítés állami keretek között zajlott, amely egyrészt több-kevesebb ideológiai kontrollt 

jelentett, de másrészt biztosította a filmgyártáshoz szükséges anyagi, financiális feltételeket is. 

Kétségtelen, hogy Magyarországon is volt ilyen korszak, amelyre a vázolt modell ellenére 

egyfajta nosztalgiával tekintünk, sőt ezt a korszakot (helyesebben egyes időszakait) a magyar 

film aranykoraként is szokás emlegetni. És valóban, ezekben az években iskolateremtő 

alkotások születettek, ez a korszak a művész-óriások korszaka volt, aki jó értelemben 

kihasználva az alkotáshoz biztosított állami filmgyártó rendszert, egyszersmind gyakran 

kijátszották, megpuhították az ideológiai korlátokat és máig ható remekműveket hoztak létre. 

A 1989. évi rendszerváltozást követően megváltozott az állam és a kultúra viszonya. A 

kultúra  legalábbis elvileg  függetlenné vált az állami politikától, deklaráltan szabadabbá, 

de egyszersmind kiszolgáltatottabbá is vált. A politikai ideológiához való direkt függést az 

anyagiaktól való függés váltotta fel. A szocializmus hírhedt három T rendszere (támogat, tűr, 

tilt) helyett csak a támogatás eszköze maradt ugyan, ez azonban nem volt automatikusan 

elérhető bárki számára. A régi támogatási szisztémákat újak követték, elterjedtté vált az 

alapítványi, majd közalapítványi forma, amelyek támogatásaikat a politikától – elvileg − 

független grémiumokkal osztották szét. 
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1993-ban létrejött a Nemzeti Kulturális Alap, amely az állami kultúrafinanszírozás 

„zászlóshajójaként” a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének és 

terjesztésének támogatására osztott szét jelentős állami forrásokat. 

A filmművészet szocialista állami irányítása a kulturális tárcánál működő Filmfőigazgatóság 

1989-ben történő felszámolásával megszűnt, és filmművészet körül létrejött új NGO
198

 

szervezetek, a különböző alapítványok
199

 próbálták meg továbbvinni azokat szakmai 

feladatokat, amelyeket korábban állami szervezetek láttak el. 

A filmművészettel és a filmiparral kapcsolatos állami szerepvállalás a rendszerváltozást 

követően egészen az évezredfordulóig egyfajta hibernáció állapotában volt. A fentiekben 

említett szervezetek és a filmszakmai érdekképviseleti szervek erőfeszítései ellenére nem 

sikerült az egymást váltó kormányokat rávenni egy átfogó filmszakmai stratégia 

létrehozására, így az állam szerepe a két támogató szervezet MMA (majd 1998-tól MMK), 

illetve az MTFA „takaréklángon” történő finanszírozására, illetve a 2000. évi millenniumi 

ünnepségek idejére időzített filmek előállítására fordított, összesen mintegy 2,5 mrdFt. 

kormányzati támogatás folyósítására terjedt ki. Ez utóbbi kapcsán kialakult kisebbfajta 

szakmai botrány járult hozzá azon törekvések felerősödéséhez, amelyek egy átlátható, 

jogszabályban is rögzített állami filmtámogatási rendszert követeltek. 

A rendszerváltozás valamennyi kormányának szakpolitikusai tisztában voltak azzal, hogy 

milyen fontos szerepet játszik a filmművészet a magyar kulturális életben, pontosan tudták, 

hogy a film a legnépszerűbb, legsokoldalúbban felhasználható kultúraközvetítő eszköz, s nem 

szorult bizonyításra az a tény sem, hogy a film az egyik legkeresettebb kulturális export-

termék. De annak is tudatában voltak, hogy mindezek ellenére a magyar film  sajátos 

kulturális hagyományaink és unikális nyelvi környezetünk, illetve ezzel összefüggésben a 

korlátozott nagyságú befogadói közeg miatt  nem képes megélni a piacon, ezért a magyar 

filmművészet és filmipar fennmaradásához állami segítségre van szükség, ami nem pusztán 

anyagi támogatást jelent, hanem újra kell gondolni az állam és a filmművészet 

kapcsolatrendszerét, és ki kell alakítani a kölcsönös előnyökön alapuló partnerség kereteit. A 

gyorsan változó politikai közegben ez nem volt könnyű feladat, és sokáig talán ezért sem 

tudták rászánni magukat, hogy belefogjanak az állami szerepvállalás formalizált 

feltételrendszerének kidolgozásába.  
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 Non-governmental organization  nem kormányzati szervezet, civil szervezet 
199 A Magyar Film Múltja és Jövője Alapítvány, Magyar Mozgókép Alapítvány, Magyar Mozgóképkincs Megmentéséért 

Alapítvány, Magyar Történelmi Film Alapítvány 
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Véleményem szerint a fentiek szerinti hezitálásnak volt egy másik, „látens” oka is, hogy a 

döntéshozókban még itt-ott munkált a kultúra közvetlen állami irányításának idealizált 

emlékképe, ahol az állam az irányítói és támogatói szerepkör önmaga gyakorolja. Ebből 

következően nem csoda, ha az általuk megbízott, az állami szerepvállalás lehetséges 

modelljeit vizsgáló szakértők a filmközpont jellegű
200

, centralizált állami modelleket 

favorizálták. Érdekes módon ezt a modellt a filmszakma egy része is jónak tartotta volna, 

különösen, ha annak irányításában, működtetésében személy szerint is szerepet kaptak volna. 

A szakma többsége viszont olyan állami szerepvállalásra vágyott, amely nagyban épít a 

szakma önigazgatására, partnerként történő együttműködésére. 

Erre az idő 2002-ben jötte el. Az új kormány hajlandónak mutatkozott egy előzőek szerinti, 

szakmai partnerségen alapuló állami szerepvállalás kialakítására, amely végül a filmszakma 

által régóta áhított törvényben öltött testet, a törvényjavaslat tárgyalásakor elhangzott 

miniszteri expozéban foglalt alapelvek mentén. Ezen elvek a jogi garancia, a financiális 

ösztönzés és a morális aspektus érvényre juttatása, azaz a filmszakmai teljesítmények erkölcsi 

megbecsülése voltak. A miniszter ezen elveket egy majdani komplex mozgóképszakmai 

stratégia alappilléreiként határozta meg, mely stratégia kiterjed a filmes infrastruktúra 

fejlesztésére, az audiovizuális örökségre, és a médiaoktatásra. E stratégia írott formában soha 

nem jelent meg, s bár egyes részelemei
201

 megvalósultak, a későbbiekben feledésbe merült. 

Véleményem szerint a 2010. évet követő kormányzati kultúrpolitika a filmszakmával 

kapcsolatos „stratégiájának” meghatározásakor – elismerve és magáévá téve az állami 

szerepvállalás szükségességének elvét – a financiális kérdésekre tette a hangsúlyt és az Mktv. 

alaprendelkezéseit megtartva a támogatási rendszer átalakítására koncentrált. A már említett 

morális elemet immár senki nem hozta szóba, és hogy mit gondolt arról a politika, azt nem 

szakmai vitaanyagok tartalmazták, hanem a filmszakmai önkormányzatiság rapid 

felszámolása mutatta meg. Az új kormány filmszakmai koncepciója lényegében az előző 

szisztéma teljes átalakítására irányult, oly módon, hogy a magyar filmművészet tényleges 

irányítása egy sikeres, a filmszakmához értő, ámde a magyar filmművészet helyzetével még 

csak ismerkedő filmes szakember kezébe került. 

A hipotézisem alapkérdésre válaszolva elmondható, hogy mindkét politikai rendszer 

magáénak vallotta az állami szerepvállalás szükségességét a filmművészet és a filmipar terén. 

                                                           
200

 A szakértők körében gyakran merült fel, mint követendő példa a francia filmközpont, a CNC (Centre National du 

Cinéma) amely magába foglalja a szabályozó, támogató, promóciós és örökségvédelmi feladat- és hatásköröket. A CNC a 

francia kulturális tárca felügyelete alatt működik.  

 
201 Pl. az artmozi-hálózat fejlesztésének nagyívű, ámde tiszavirág életű programja 
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E szerepvállalás tartalmának komplex, kulturális stratégiában történő rögzítésével mindkét 

rendszer adós maradt. Így azután az állami szerepvállalásra vonatkozó kormányzati 

elgondolásokat nem megalapozott és átgondolt tervekből, hanem elsősorban a megtörtént 

konkrét intézkedésekből ismerhetjük meg. 

Jogalkotás 

Az állami szerepvállalás jogi kereteit megteremtő jogszabály, az Mktv. előkészítése, 

kidolgozása és elfogadtatása kétségtelenül a szocialista kormányzat sikerének tudható be. A 

szakmai konszenzust a Mozgóképszakmai Kerekasztal „feltalálásával” sikerült megteremteni, 

azaz az előkészítés nem a különböző filmes lobbykkal zajlott, hanem a szakmát képviselő, 

mindenki számára elfogadható álláspontot képviselő grémiummal.  A kormány egyébiránt 

nyitott volt az ellenzék  többségében konstruktív  módosító javaslataira, és a végleges 

normaszövegbe azok döntő hányada be is került.   

A legfontosabb, hogy olyan törvény született, amely megfelelt a hipotézisemben foglalt 

kritériumoknak. Talán ennek is köszönhető, hogy a törvény a kormányváltást követően – a 

disszertáció első fejezetében részletezett, immáron az „új irányvonalat képviselő” 

módosításokkal – hatályban maradt. A törvény alkalmazásának nagy próbatétele volt az EU 

ideiglenes filmtámogatási programjának lejárta, melynek hiányában a törvény rendelkezéseit 

elvileg mintegy fél évig nem lehetett alkalmazni. Az új filmtámogatási program elfogadását a 

magyar filmipar néhány környező országbeli a gyártási kapacitás tekintetében konkurens 

„jóakarója” hátráltatta, de végül sikerült úrra lenni a problémák felett, s az Mktv. 2008. évi 

módosítása hat évre rendezte a kérdést. 

Az Mktv.-n kívül az időszak kiemelkedő jogalkotási tevékenysége az „új médiatörvény” 

2010-ben történő megalkotása volt, amely nemcsak a médiaszabályozást helyezte új alapokra, 

de a filmtámogatási rendszerre is hatást gyakorolt, a dolgozatomban több helyen is történt 

hivatkozás szerint. Ha jogi szabályozást minősíteni akarom, akkor azt jónak minősíthetem, 

mert a főbb szabályozási kérdések rendezettek, de a részletszabályokat illetően több helyen 

vélek inkoherenciát, illetve más ponttalanságot felfedezni. Ezek elsődlegesen az érintett 

jogalkotók szakmai „nagyvonalúságának”, mintsem tudatos szabályozási megoldásnak 

tekinthetők.  
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Intézményrendszer 

A törvényalkotást előkészítő, jogszabályalkotó egyéb szabályozó tevékenységet folytató és a 

közigazgatási feladatokat ellátó állami irányító rendszer a 2004-2010 időszakban logikusan 

illeszkedett az államigazgatási apparátusba. A kormány mellett a kultúráért felelős tárca 

játszotta a főszerepet.  Fontosnak tartom megjegyezni, hogy  egyébiránt az első FIDESZ 

kormánynak köszönhetően  2004-2006 között önálló kulturális tárca (NKÖM) működött, 

amely a kormány munkájában hatékonyan tudta képviselni a kulturális szakterülete (benne a 

film) érdekeit, s mindez nagyban hozzájárult az Mktv. sikeres előkészítéséhez, illetve 

elfogadtatásához. A filmes ügyek 2006-tól tapasztalható kormányzati szintű háttérbe 

szorulása az érintett minisztérium feladatkörének változásában is érzéklehető volt: az OKM  

elsődlegesen az oktatási ügyekre koncentrált, a film az egyéb művészeti ügyek körébe 

tagozódott be, elvesztve a „sikerágazat” jelentőségét. 

A filmszakmai igazgatási feladatok ellátást a Nemzeti Filmiroda végezte. A közigazgatási 

jogkör leválasztása a támogatási tevékenységtől fontos szempont volt az Mktv. megalkotása 

során, ugyanakkor a kulturális tárca nem akart önálló intézményt létrehozni a feladat 

ellátására. A Filmiroda így kezdetben egy részben önállóan gazdálkodó minisztériumi 

háttérintézményként működött, majd a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalba olvadt be. 

2010 után a filmszakma állami irányítása diffúzzá vált. A kultúráért felelős tárca feladatköre 

formálisan is lecsökkent, a filmszakmai tevékenységek alakulására történő befolyása pedig a 

nullához közelített. Az igazi jogosítványok a filmügyi kormánybiztoshoz kerültek, akinek 

munkáját a KIM, az NFM, Miniszterelnökség, illetve a miniszterelnök kabinetfőnöke 

segítette/segíti. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az állami szerepvállalás irányítási 

szinten legalábbis kettős: a fő szerepkört a filmügyi kormánybiztos és a munkáját segítő 

tárcák birtokolják, míg a szűkebb területre kiterjedő szabályozási feladatok és az art mozik, 

illetve egyéb filmszakmai ügyek támogatásával kapcsolatos feladatkörök a kulturális tárcához 

tartoznak. Meglátásom szerint ez a feladatmegosztás az támasztja alá, hogy a kormány a 

filmszakmai kérdéseket  bár azok elválaszthatatlanok egymástól  elsősorban nem a 

filmművészet, hanem a filmipar oldaláról közelíti meg.  
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Támogató szervezetek
202

, és támogatási rendszer 

A 2004. április 1-én hatályba lépő Mktv. már létező, költségvetési források állami 

támogatásként történő szétosztását végző intézményekre alapozta az állami szerepvállalást. A 

fő támogató szervezet az 1991-ben alapított Magyar Mozgókép Alapítvány átalakításával 

1998-ban létrehozott Magyar Mozgókép Közalapítvány lett. Ezt a megoldást a filmszakma 

nagy része szorgalmazta és végül a Mozgóképszakmai Kerekasztal is ezt képviselte. Pedig az 

MMK 2002-2003 között súlyos válságon ment keresztül, részben forráshiány, részben 

szervezethez köthető működési zavarok miatt. Az Állami Számvevőszék a helyzetet olyan 

aggályosnak találta, hogy a működést ideiglenesen felfüggesztette és felmerült akár a 

megszüntetés lehetősége is. Mindezek ellenére, de leginkább azért, mert más szervezeti 

alternatíva
203

 nem mutatkozott, mind a kormányzat, mind a szakma további bizalmat 

szavazott az MMK-nak. Ennek feltétele az alapító okirat módosítása, illetve egy új támogatási 

szabályzat kidolgozása volt. Megerősítést nyert a kuratórium döntési hatásköre és részben 

személyi változásokra is sor került. Az MMK éves felosztható támogatási keretét a 

költségvetési törvények határozták meg a kulturális tárca költségvetési fejezetében. 

Forrásautomatizmus
204

 nem volt, ezért a támogatás mértékére, még kevésbé annak évről évre 

történő emelésére – a politikusi ígéretek ellenére – nem volt garancia. Mivel az MMK forrásai 

a tárca költségvetésében jelentkeztek, az éves – 2005-től mind gyakoribbá váló és egy éven 

belül akár többször is alkalmazott – zárolások
205

 továbbgyűrűztek az MMK-hoz, érezhető 

finanszírozási zavarokat okozva. Az időszakos zárolásokat 2006-tól az állami költségvetés 

helyzetének immár tartós romlása követte, így az MMK finanszírozása is komolyan veszélybe 

került, ezért vissza kellett volna lépnie a már elért támogatási szinttől. Az állami politika 

viszont igényt tartott arra a szakmai sikerre és elismerésre, amelyet a filmtörvény 

létrehozásával vívott ki magának a kulturális közéletben. Mi tagadás, a filmes társadalom is 

ragaszkodott a támogatások területén elért nagyságrendekhez, még azok is, akik ennek 

fenntartása kapcsán később felelőtlen gazdálkodással vádolták meg az MMK-t. 

                                                           
202

 Jelen fejezet csak az MMk-ra és az MNF-re tér ki. A rendszer részei voltak azonban a korábbi fejezetekben már 

bemutatott intézmények (ORTT Műsorszolgáltatási Alap, NMHH Médiatanács, M TVA, NKA, stb.) 
203 2002-ben az MMK alapító nagyrészt lefedték a létező filmes szervezetek körét. Noha az alapítók az MMK működésére 

meghatározó befolyást jogszabályi tilalom miatt nem gyakorolhattak, a kurátorokat és FB tagokat ők jelölték, illetve szerepük 

volt a szakkollégiumok tagjainak kiválasztásában is. Az alapító okirat módosítása az alapítók egybehangzó határozatát írta 

elő. Ezen túlmenően az MMK vezetése éves „alapítói értekezleten” adott számot működéséről, illve számolt be a következő 

év tervezett intézkedéseiről, amelyekhez az alapítók véleményt fűzhettek és javaslatokat tehettek.. Ezekkel a 

rendelkezésekkel látta a filmszakma biztosítottnak azt, hogy élhessenek a szakmai önkormányzatiság eszközeivel. 
204

 Mint pl. a most alkalmazott szerencsejáték-adó  
205 A kormány utasítása alapján, a tárcáknál „takarékossági okokból” elrendelt, 5-10%.os ideiglenes forrásvisszatartás. A 

gyakorlatban ez legtöbb esetben végleges forráskivonásnak bizonyult. A tárcák különböző védekező mechanizmusokat 

vezettek a zárolásokra: a kulturális tárca vezetője pl. az NKA miniszteri keretéből enyhítette a területén kieső források okozta 

hiányokat. 



125 

 

Ma már azt gondolom, hogy az adott helyzetben MMK-nak – vállalva a szakma várható 

rosszallását − az új szelektív támogatási kérelmek befogadását el kellett volna 1-2 évre 

halasztani, csökkentenie kellett volna a támogatási keretösszegeket, de a folyamatban levő 

ügyek és a normatív támogatások kisebb mértékre leszállított finanszírozása megoldható lett 

volna a rendelkezésre álló pénzeszközökből. A kormánynak pedig rövid időn belül 

konszolidálnia kellett volna az MMK-nál felhalmozódott, de ekkor még viszonylag könnyen 

kezelhető kötelezettség-állományt. Mindez nagy presztízsveszteséggel járt volna mind az 

MMK, mind a kulturális kormányzat számára, de az érintett filmesek később belátták volna 

egy ilyen irányú döntés helyességét. Sajnos e megoldás helyett az éven túli 

kötelezettségvállalás a kormány által az MMK részére történő engedélyezésével, illetve a 

banki hitelkonstrukció támogatási rendszerbe történő „beépítésével” a problémákat csak 

tünetileg kezelték, abban bízva, hogy a költségvetés megerősödésével a hiányok pótolhatók 

lesznek. Szeretném leszögezni, hogy mindez nem titokban, hanem a filmes szakma teljes 

nyilvánossága előtt történt, amely ha nem is támogatta, de mint szükséges rosszat tudomásul 

vette. Persze a felelősséget nem lehet a filmesekre hárítani, hiszen nem voltak döntési 

pozícióban, sőt a fenti megoldás bevezetését illően vétójoggal sem rendelkeztek. Sajnos a 

szűkös esztendőt továbbiak követték és a megfelelő konszolidációs intézkedések elmaradása 

miatt az MMK mozgástere egyre szűkült, az éven túli kötelezettségállomány és a banki 

kamatteher egyre nőtt. Ezért az MMK − ellentétben a felelőtlen gazdálkodását hangoztató 

vádakkal – éppen maga dolgozott ki egy konszolidációs tervet a helyzet megoldására, amelyet 

a felügyeletet ellátó minisztériumhoz még 2009-ben beterjesztett
206

. A terv megvalósítására  

jóllehet annak végrehajtására az MMK és az OKM között 2010 februárjában szerződés 

született  már nem kerülhetett sor, a 2010-ben bekövetkezett kormányváltás miatt. Jóllehet 

az MMK működése – csakúgy, mint más szervezeté – nem volt tökéletes, nem volt hiba 

nélküli, de a válságot alapvetően a költségvetési források drasztikus csökkenése, és a helyzet 

megoldására adott hibás kormányzati válaszok idézték elő.  

A filmtámogatási rendszer 2010-2011. között mélypontra került, az MMK formailag ugyan 

még létezett, de már csak a belső pénzügyeivel, adósságkezelésével foglalkozott, támogatási 

tevékenységet lényegében nem folytatott. Az új kormány számára az MMK nem volt 

ismeretlen terület, hiszen az 1998-ban, az első FIDESZ kormány ideje alatt alakult át 

közalapítvánnyá, majd működött négy éven keresztül. Még nem dőlt el, hogy közalapítványi 

konstrukciót megfelelő-e, hiszen  többek között  a későbbi filmügyi biztos is pályázott 

                                                           
206 A terv a kötelezettség-állomány 2013-ig történő „felszámolását” tartalmazta 
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2009 végén az MMK megüresedett elnöki székére. Vajon megmaradt volna az MMK, ha ez 

akkor sikerül? Szerintem nem. Egyrészt azért mert az állami részvétellel működő 

alapítványok és a közalapítványok kora 2010-ben lejárt és  néhány kivétellel  

megszüntetésre kerültek. Másrészt az MMK-nál felhalmozódott adósságállomány 

nagysága
207

, és a KEHI által kifogásolt működés miatt a kormány nem járult hozzá az MMK 

konszolidációjához, jóllehet az új vagyonkezelő szervezet és a megújult belső apparátus 

készen állt annak végrehajtására. Az MMK azonban nem kapott erre esélyt
208

, mert a KIM 

által 2011. április 27-én kiadott sajtóközlemény
209

 szerint „az MMKA adósságállománya a 

felelőtlen gazdálkodásnak köszönhetően olyan mértékű, amelyet nem lehet konszenzusos úton 

konszolidálni, és a magyar állam jelenlegi költségvetésében sincs fedezet az adósság teljes 

kiváltására. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítványt 

megszünteti, és feladatait a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos által 

kialakított új struktúrában helyezi el, ezzel biztosítva a fontos feladatok hatékonyabb 

ellátását.” A közlemény nagyon frappáns ámde nem tényeken, hanem feltételezéseken alapul, 

mert kiadásakor  az MMK „felelőtlen gazdálkodása” nem volt (és azóta sincs) bizonyítva, a 

hivatkozott új struktúra pedig még csak tervként létezett
210

, így a hatékonyabb működés 

biztosítása legfeljebb a megelőlegezett bizalom alapján volt valószínűsíthető.  

Az adósságkonszolidációt, amit a kormány a fenti nyilatkozat szerint nem tudott megtenni az 

MMK esetében, azt gyorsan megtette az időközben megalakult MNF tekintetében, ugyanis az 

alapító okiratban meghatározott konszolidációs feladatok mellé a szükséges pénz is 

odarendelte. E háttér alapján és a filmügyi kormánybiztos ügyes tárgyalási készségének is 

köszönhetően a konszolidációs szakasz viszonylag gyorsan lezárult. 

A létrejött új támogató szervezet egy 100%-os állami tulajdonban lévő, a nemzeti fejlesztési 

miniszter irányítása
211

 alá tartozó közhasznú besorolású, nonprofit, zártkörűen működő 

részvénytársaság. Míg az MMK-nál egyfajta képviseleti elvi érvényesült, addig az MNF egy 

centralizált szervezet, közgyűlés és igazgatóság nem működik, a hatáskörök a tulajdonos 

állam, illetve a társaság vezérigazgatója kezében összpontosulnak.  

Az MNF működése egy „forrásautomatizmuson”
212

 alapul, amely az éves költségvetési 

törvényekben kerül meghatározásra.  

                                                           
207 Az adósságállomány tekintetében valóságos számháború folyt mind a nagyságrendet, mint az összetételt tekintve. 
208 Ennek a szakmai indokon túl nyilván politikai megfontolásai is voltak 
209 Idézet: http://www.origo.hu/filmklub/blog/hir/20110428-megszuntettek-a-magyar-mozgokep-kozalapitvanyt.html 
210

 Az MNF alapításának dátuma 2011. május 23. 
211

 A miniszter e hatáskörét az MNV Zrt.-n keresztül gyakorolja 
212 Mktv.  9/A. §65 (1) Az MNF bevételi forrásait a központi költségvetési támogatás és az MNF egyéb bevételei alkotják. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400002.TV#lbj64ide097
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A támogató szervek és támogatási rendszerek összefoglalása és elemzése lezárásaként az 

alábbi táblázatban az mutatom, be hogy a két fő támogató szervezet és a filmtámogatási 

rendszer hogyan felel meg a hipotézisemben felállított kritériumoknak. 

 

Értékelési szempont Magyar Mozgókép 

Közalapítvány 

Magyar Nemzeti Filmalap 

Közhasznú Nonprofit Zrt. 

Működési forma közalapítvány 100% állami tulajdonú gazdasági 

társaság 

Gazdálkodás  nonprofit nonprofit 

Közhasznúsági besorolás közhasznú közhasznú 

Vezetés, képviselet testületi egyszemélyi 

Ellenőrző testület van van 

Szakmai kompetencia szakmai kollégiumok Filmszakmai Döntőbizottság 

Szabályozottság jogszabály (Mktv.) 

alapító okirat, szmsz., támogatási 

szabályzat 

jogszabály (Mktv.) 

alapító okirat, szmsz., támogatási 

szabályzat 

Támogatott filmszakmai terület Valamennyi Elsősorban egészestés 

filmalkotások, filmek marketingje, 

korlátozottan egyéb filmszakmai 

tevékenységek 

Nyilvánosság működése,tevékenységének adatai 

nyilvánosak 

működése,tevékenységének adatai 

nyilvánosak 

Források éves költségvetés a kulturális tárca 

fejezetében 

éves költségvetés  

állami vagyonnal kapcsolatos 

bevételek és kiadások fejezet 

(forrásautomatizmus 6-os lottó 

játékadó 80%) 

 

A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a vizsgált időszak két fő támogató szervezete bár 

eltérő működési formájú, de alapvetően megfelel a hipotézisben felállított kritériumok 

többségének, így a szakmai kompetenciával kapcsolatos elvárásnak, az átláthatóságnak, 

szabályozottságnak és nyilvánosságnak. 

                                                                                                                                                                                     
(2) A hatoslottó szerencsejáték játékadójának 80 százalékát az MNF e törvény szerinti feladatai ellátására kell fordítani, és 

ezt a kiadást az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetében kell megtervezni. 

 

 



128 

 

Az MMK támogatása működése során valamennyi filmszakmai tevékenységre kiterjedt, az 

MNF támogatási tevékenysége az eddigi gyakorlat szerint döntően az egészestés filmek 

támogatására terjed ki. 

A két támogatási rendszer alapvető különbsége, hogy az MMK éves forrása a kulturális tárca 

fejezetében jelent meg, amely garanciát a támogatás mértékére nem tartalmazott, sőt a 

gyakorlatban a támogatás mértéke az évek során csökkent. Az MNF viszont az Mktv.-ben 

rögzített, garantált forrással rendelkezik, ez a konstrukció természetesen lényegesen jobb a 

2004-2010 közötti finanszírozási modellnél.  

Támogatott filmszakmai területek 

A vizsgált időszak mindkét ciklusában az abszolút nyertes a filmgyártás volt, amely 2004-

2010 közötti időszakban a teljes támogatás 76%, -át 2010-2014 között 56%-át tette ki. A 

kedvezményezettek körében továbbra is előnyt élveztek az egészestés játékfilmek, s bár az 

elkészült filmek száma a korábbi éves átlaghoz képest jelentősen csökkent, a támogatásukra 

fordított összeg viszont jelentős mértékben megnövekedett, sőt napjainkban már a milliárdos 

költségvetésű filmek sem számítanak a ritka kivételek közé.  

E „nagyvonalúság” térnyerése mellett sokkal kevesebb figyelem fordult a filmszínházi 

bemutatók támogatásának irányába, pedig már az Mktv. előkészítése során felmerült, hogy 

kerüljön be a jogszabályba egy forgalmazási támogatási kvóta. A „mozis lobby” azt szerette 

volna elérni, hogy a filmterjesztés támogatási aránya a teljes éves állami támogatás 

százalékában (20 %) rögzítésre kerüljön a törvényben. Bár ez nem történt meg, az MMK 

2004-2010. közötti támogatási gyakorlata egy tekintélyes mértéket, évente 10-12%-ot (cca. 

évi 590 mFt.-ot) teljesíteni tudott, zömmel normatív támogatás formájában. Ehhez még kb. 

évi 20 millió forint társult az NKA Mozgóképszakmai Kollégiumától, amelyet a vidéki art 

mozik közönségkapcsolatinak fejlesztésére lehetett fordítani. 

Az MMK 2010. évben bekövetkezett anyagi összeomlását leggyorsabban talán az art mozik 

tapasztalhatták meg, hiszen az „automatikusan” járó normatív támogatásukhoz sem juthattak 

hozzá. A 2010. évet követően a filmterjesztés támogatása a korábbinak egy tizedére esett 

vissza, amely a teljes filmszakmai támogatások mindössze 1,2 %-át tette ki.   
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A helyzet az EMMI és az NKA által tett erőfeszítések
213

, illetve az MNF art mozi 

„gyorssegélye” ellenére sem javult jelentős mértékben, ezért a kérdéskör továbbra is a 

megoldandó problémák közé tartozik. Állami segítségre szorul a filmalkotások oktatási, 

közművelődési célú bemutatása is, ugyanis a szerzői hozzájárulást nem igénylő, ingyenes 

felhasználások köre csak egy szűk területre korlátozódik
214

. A filmek bemutatása még abban 

az esetben is engedélyhez és jogdíjfizetéshez kötött, ha az nem jövedelemszerzést, hanem az 

előbbiekben említett közhasznú célokat szolgálja. Tekintettel arra, hogy a szerzői jogi keretek 

jelenleg nem bővíthetőek, az oktatási és közművelődési célú ingyenes felhasználásához állami 

segítségre továbbra is szükség van (pl. NAVA pontok bővítése, vagy hasonló elérési felületek 

létesítése, az elérési pontokra feltöltött filmanyag számának növelése, a közművelődési célú 

nyilvános vetítéseken /pl. filmklubok/ a szerzői jogdíjfizetés megtérítése, vagy átvállalása).
215

  

Az egyéb filmszakmai támogatások (örökségvédelmi célok, folyóirat kiadás, kutatás, 

rendezvények, stb.) a 2004-2010 közötti időszakban 12,5 %-ot tettek ki, amely megítélésem 

szerint a teljes támogatási büdzséhez képest arányosnak és megfelelőnek mondható. Jóllehet a 

2010-2014 közötti ciklusban az egyéb filmszakmai támogatások köre 42,6 %-ra emelkedett, 

ez azonban tartalmazta az MMK konszolidációjára fordított kiadásokat is. A valóságban az e 

körbe tartozó „valódi” filmszakmai célok támogatási aránya az előző ciklushoz képest 

hasonlóan alakult. Meg kell jegyezni azonban, hogy egyes területek pl. a rendezvények, 

fesztiválok jobban jártak, más területek viszont pl. a mozgóképörökség, vagy a szakfolyóirat-

kiadás rosszabb pozícióba került. 

Ami a mozgóképörökség támogatását illeti, az archívumok nagy kihívása a gyűjteményük 

folyamatos felújítása, teljes körű digitalizálása és megfelelő adatbázisba rendezése, mivel 

minden további felhasználás és hasznosítás függ e folyamatok eredményességétől. A 

mozgóképörökség védelmét  2004-2010. támogatási rendszerben  ha nem is automatikus, de 

évente garantáltan rendelkezésére álló, éves szinten összesen 35-40 mFt. összegű  állandó 

források (MMK, NKA) segítették. 

                                                           
213 Az EMMI figyelemre méltó projektje 2011-től a települési önkormányzati tulajdonú, fenntartású, vagy települési 

önkormányzati támogatóval rendelkező art mozik digitális fejlesztésére évente kiírt pályázat, max. 20 mFt/mozi elérhető 

támogatással 
214 Lásd: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 34.-41. §-ok 
215 Terjedelmi okokból a filmterjesztés más területeire (tv sugárzás, online elérés) nem térek ki, bár a közszolgálati 

műsorszolgáltatók esetében, vagy más állami szervek kezdeményezésének (p. MaNDATÉKA) támogatásában szintén lenne 

állami feladat 
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Jóllehet az MNF és az MMA eseti pályázatokkal
216

 több alkalommal segítette a MaNDA 

filmfelújítási, digitalizálási tevékenységét, ennél a jövőben többre, egy „intézményesített” 

támogatási formára lenne szükség. 

A különböző filmszakmai területek arányos támogatása szempontjából megítélésem szerint a 

2004-2010. közötti támogatási időszak jobban megfelelt, mert az azt követő időszak adós 

maradt a forgalmazás szükséges mértékű támogatásával, de a mozgóképörökség, a 

szakfolyóiratok kiadásának támogatása sem felel meg a jogos elvárásoknak. 

 

Az állami szerepvállalás és a filmszakmai kapcsolatok alakulása  

 

2004-2010 között az állami támogatások elosztását az állam részvételével vagy alapítói 

közreműködésével létrejött, szakmai önigazgatáson alapuló szervezetek végezték
217

. Az állam 

szerepe elvileg a támogatásra fordítható költségvetési források nagyságának
218

 

meghatározására, illetve a támogatások felhasználásának ellenőrzésére korlátozódott.  A 

(köz)alapítványokra vonatkozó akkori hatályos rendelkezések szerint az alapítók (ideértve a 

Magyar Államot is) a szervezet működésére, gazdálkodására meghatározó befolyást nem 

gyakorolhattak. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vagyonkezelésért felelős grémiumot, 

a kuratóriumot nem utasíthatták. Nem kétséges, hogy a támogatási összeg éves nagyságának 

konkrét meghatározása, pl. az erre vonatkozó NKÖM (OKM)- MMK támogatási szerződés 

megkötése, az adott évre vonatkozó pályázati naptár „jóváhagyása” révén az államnak 

mégiscsak voltak eszközei a támogatás felhasználásának alakulására
219

. 

A gyakorlatban azonban az állam szerepe az éves költségvetési törvényekben biztosított 

pénzeszközök „továbbosztására” korlátozódott, az MMK által kidolgozott éves pályázati 

naptárak elfogadása során egyetlen esetben sem került sor azok az állam (minisztérium) általi 

megváltoztatására. Ugyancsak kizártak voltak az állam általi „megrendelések”, ilyenekre sem 

általánosságban (pl. valamely műfaji, vagy más filmszakmai kívánalom megfogalmazásával) 

sem konkrét esetben (azaz egy adott film, vagy projekt támogatásának előírásával) nem került 

sor. A támogatások elosztásánál politikai szempontok nem merültek fel, erre egyébként a 

kuratórium személyi összetétele is garanciát nyújtott. Az állam a támogatások 

                                                           
216

 Pl. az MNF  Kertész Mihály „A tolonc” c. filmjének, vagy Jancsó Miklós „Szegénylegények” c. alkotásának digitális 

restaurálását, az MMA Szőts István  az „Emberek a havason” és az „Ének a búzamezőkről” c. filmjeinek felújítását 

finanszírozta. 
217 Kivételt jelentett az NKA miniszteri kerete, illetve az egyes tárcák külön támogatási forrása 
218 A forrásokra vonatkozó rendelkezéseket az éves költségvetési törvények tartalmazták, azaz a végső döntést  a kormány 

javaslatára  az Parlament hozta meg. 
219 Sajnos ebbe a körbe tartoztak az évközi zárolások is 
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felhasználásával létrejött „kulturális termékből” csak áttételesen, azaz a nemzeti kulturális 

örökség gyarapodása révén „részesedett” tehát e vonatkozásban egyértelműen mecénási 

szerepkörben lépett fel. 

A közvetlen állami szerepvállalás körébe sorolható a Magyar Nemzeti Filmarchívum 

működtetése, amely 2000-ben kapott közgyűjteményi besorolást, és a tárgyi időszak alatt 

központi költségvetési intézményként működött, sajnálatos módon jelentős mértékben 

alulfinanszírozottan. E helyzeten változtatott némileg az a tény, hogy a nemzeti filmvagyon 

vagyonkezelésének joga az MNFA-hoz került, jóllehet hasznosítását e jogcímen csak 2009-től 

tudta megkezdeni. Az állami portfólióban lévő intézmények közül a MAFILM és a Magyar 

Filmlaboratórium  kikerülve az állami tulajdoni körből  az MMK tulajdonába ment át. A 

MOKÉP és a kisebb filmstúdiók privatizációs kísérletei rendre meghiúsultak.  

A tárgyi időszakot az állam és a filmszakma szoros partneri viszonya jellemezte. A 

Mozgóképszakmai Kerekasztal folyamatosan részt vett a filmszakmát érintő jogszabályok és 

a szakpolitikai döntések előkészítésében. Az MMK minden évben megtartott alapítói 

értekezlete nemcsak az MMK „beszámoltatását” végezte el, de fórumot biztosított az alapító 

körön kívül lévő filmeseknek is arra, hogy az aktuális kérdésekkel kapcsolatos 

véleményeiknek, javaslataiknak hangot adjanak. A Magyar Filmművész Szövetség élvezte a 

(szinte) teljes filmszakma bizalmát és ennek megfelelően az állam partneri körében is kiemelt 

helyet foglalt el. Az állam elismerte és támogatta a filmes hagyományokat, köztük a (43 évet 

megélt) Magyar Filmszemlét.  

 

Az általam paradigmaváltásként jellemzett, 2010-ben bekövetkezett változások a támogatási 

rendszer átalakításában jelentkeztek a legmarkánsabban. A kormányzat a filmművészetben, de 

még inkább a filmiparban továbbra is fontosnak tartotta az állami szerepvállalás jelenlétét, ám 

ennek megvalósítására egy tapasztalt, ámde a magyar filmes valóságtól idegen szakmai 

környezetben, az USA filmiparában „szocializálódott” producert kért fel, s nem  vagy csak 

korlátozottan  tartott igényt a magyar filmszakma együttműködésére. A filmügyi 

kormánybiztost a kijelölő kormányhatározat széleskörű jogosítványokkal ruházta fel, mely 

jogosítványok leginkább az állami támogatások felosztására létrehozott új szervezet 

működésében, feladat- és hatáskörének folyamatos bővülésében öltenek testet. 

Kétségtelen, hogy a támogatásra felhasználható források garantálásával egy stabilabb rendszer 

alapjait rakták le, de egyúttal egy centralizált intézményt hoztak létre. Az MNF nonprofit 

gazdasági társaságként önálló jogi entitás, így feltételezhetően független az állami 
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beavatkozástól. A valóságban a 100%-os azaz egyszemélyes tulajdonosként az állam 

közvetlenül gyakorolhatja tulajdonosi jogosítványait, ebben sem közgyűlés, sem 

vagyonkezelő testület (igazgatóság) nem „korlátozza”, a céget egyszemélyi felelősként az 

állam által kinevezett vezérigazgató irányítja. Nem állítom, hogy ezzel a közvetlen 

beavatkozási lehetőséggel az állam az MNF eddigi működése során a támogatások tartalmi 

(filmszakmai) kérdéseit illetően élt volna, mint ahogy azt sem, hogy a támogatások 

elosztásában bármely politikai szempont érvényesült volna.  

Az MNF által nyújtott támogatások révén, a társaság (végső soron az állam) tulajdont 

(vagyoni értékű jogokat) szerez a támogatott projektekben, ezért – illetve más jogosítványok 

érvényre juttatása révén
220

  véleményem szerint inkább koprodukciós partnernek tekinthető, 

mintsem mecénásnak. Mindezek alapján azt állítom, hogy a fő támogató szervezet nonprofit 

gazdasági társasági formájának ellenére az állami szerepvállalás direktebb módon jelentkezik, 

mint 2004-2010. között. 

Az állam közvetlen szerepvállalása, azaz intézményfenntartás és vagyonkezelés terén meg 

kell említenem a MaNDA létrehozását, amely valamelyest javította a mozgóképörökség 

területének korábbi intézményi feltételeit. A MAFILM és a Magyar Filmlabor az MNF-ba 

olvadt, bizonyos értelemben visszatért az állami tulajdon körébe. A HUNNIA Filmstúdiót 

kivéve az állami tulajdonú stúdióknak a felszámolás, vagy a végelszámolás jutott 

osztályrészül.  

Az állam és a filmszakma partnerségi viszonyának alakulása a fenti történésekből is 

érzékelhető, sajnos korántsem pozitív felhangokkal. Az újonnan alakult legfőbb támogató 

szervezet vezetése a szakmai önkormányzatiságot a korábbi válság okaként aposztrofálta
221

, a 

szakmaiság érvényesülésének zálogát nem abban, hanem egy ötfős grémium, a Filmszakmai 

Döntőbizottság működésében látja. Az MNF ugyan tárgyal a szakmai szereplőkkel, de azt 

nem a Mozgóképszakmai Kerekasztallal, vagy ahhoz hasonló szakmai testülettel
222

, hanem 

„differenciáltan”, a tárgykörtől függően a rendezőkkel, producerekkel, stb. teszi. 
223

 E 

metódus aligha alkalmas a filmszakma egészének érdeklődésére számot tartó ügyekben 

történő a széleskörű véleménynyilvánításra, az aktív közreműködésről nem is beszélve. Ennek 

a kérdésnek a jelentősége napjainkra még inkább felértékelődött, hiszen az MNF ma már 

nemcsak támogatásokat felosztó szervezet, hanem a MAFILM és a Filmlabor működtetője, a 

                                                           
220

 Forgatókönyvfejlesztés, utolsó vágás joga 
221 Az MNF vezérigazgatója nyilatkozta 2012 februárjában a Magyar Nemzet Online-nak: „A szakmai önkormányzatiság – 

amit rajtunk számon kérnek – vitte csődbe sajnos a Magyar Mozgókép Közalapítványt.” 

Forrás:http://mno.hu/grund/filmszemle-van-ez-jo-az-ellensegeskedes-nem-jo-1048815 
222 Az MK eredeti formájában ma már nem létezik, de valami hasonló életre hívható lenne 
223 Lásd a 221. sz .lábjegyzetben hivatkozott interjút 
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nemzetközi filmszakmai kapcsolatok meghatározó szereplője, sőt  legújabban  a magyar 

mozgóképörökség kezelésének és az arra épülő tudományos tevékenység szervezésének 

várományosa. 

Ami a filmszakmai képviselet további kérdéseit illeti, létrejöttek olyan párhuzamos struktúrák 

illetve projektek  így a Magyar Filmakadémia és a Magyar Filmhét  amelyek akár a 

filmszakmai paletta új színekkel történő gazdagításaként is felfoghatók. Én ennél 

pesszimistább vagyok, mert nézetem szerint ezek a struktúrák valamely korábbiak kiváltására 

irányulnak, gondolva itt a Magyar Filmművészek Szövetségére, és Magyar Filmszemlére, 

amelyek a magyar filmművészet sok évtizedes múlttal rendelkező, hagyományőrző 

intézményei (lehetnének) ma is.  

Zárszó helyett 

A magyar film 2004-2014. között jelentős korszakot élt meg, amely számos eredményt hozott, 

de néhány súlyos kudarcot is tartogatott. Jelen dolgozatomban mindezt az állami beavatkozás 

szemszögéből vizsgáltam, hipotézisemben felállítva a magyar filmművészet és filmipar 

fenntartható fejlődéséhez szükséges állami szerepvállalás kritériumait. A vizsgálat alapján 

bizonyítottnak tekintem a hipotézisemben foglalta alapgondolatot, miszerint az állami 

szerepvállalás elengedhetetlenül szükséges a magyar filmművészet és filmipar működéséhez 

és fejlődéséhez.  

Általános megállapításom az, hogy a hipotézisemben foglalt kritériumok többségének 

mindkét vizsgált időszak kormánya megfelelt, ennek,  mint egy szükséges, de nem elégséges 

feltételnek  is köszönhető, hogy a magyar filmművészet még létezik, a magyar film jelen van 

itthon, és a nemzetközi sikerek sem maradnak el.  

Miközben mindezt örömmel konstatáljuk, nem feledkezhetünk el azokról a hibákról, rossz 

döntésekről, amelyek egy adott időszakban nemcsak megnehezítették, de egyenesen válságba 

sodorták ezt a fontos művészeti ágazatot. Láthattuk azt, hogy az állami szerepvállalás egy-egy 

szegmensének gyengülése, kiesése, vagy éppen diszfunkcionális működése milyen 

rendszerhibákhoz vezethet, lerontva a korábbi évek sikereit.  

Tanulságul kell, hogy szolgáljon a szocialista kormányzat idejét tekintve, hogy nem elég a 

törvényi keretek meghatározása, nem elég a szakmai partnerség kialakítása. Ha az ígéretek 

beváltása elmarad, s helyette csak újabb ígéretekre futja, az gyorsan a rendszer csődjéhez 

vezet. A támogatási források csökkenése megtetézve rossz pénzügyi megoldások 

alkalmazásával erre igencsak fájdalmas példát mutatott.  
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De nem feledkezhetek meg a jelenlegi rendszer bírálatáról sem, amely  a fürdővízzel a 

gyereket is kiöntve  stabil forrásokhoz juttatta a filmszakmát, ámde egyszersmind ki is zárta 

azt a döntések meghozatalából, ellenőrzéséből. Az támogatási rendszer kétségtelenül 

korszerűbb struktúrát mutat a közalapítványi formánál, de az MNF szervezetébe véleményem 

beilleszthető lenne egy olyan grémium, amely  delegált képviselői útján  biztosítaná a 

filmszakma egészének rálátását a döntési folyamatokra, és fórumot teremtene a 

támogatáspolitika irányainak kijelöléséhez is. Azt is meg kell jegyeznem, hogy az új 

támogatási rendszer a „győzelmi jelentései” még nem köszönnek vissza a gyártási, 

forgalmazási, nézettségi statisztikákban, tehát a hatékonyság növelésében is van bőven 

tennivaló. Külön kell szólnom a mozgóképörökséggel kapcsolatos kérdéskörről, amely egy 

fontos, egyúttal nagyon komplex feladat. A gyűjtés, archiválás, állományvédelem, felújítás és 

digitalizálás mellett szerintem elsődleges feladat a gyűjteményekhez való széleskörű 

hozzáférés biztosítása. Ez történhet ugyan kereskedelmi alapon is, de sokkal fontosabb lenne 

megfelelő szerzői jogi szabályozással és  a közgyűjtemények ez irányú bevételi 

kötelezettségeit kiváltó  állami finanszírozással azok közkinccsé tétele az oktatásban és a 

közművelődésben.  

Ami a magyar filmművészet további sorsát illeti, személyes véleményem az, hogy a magyar 

filmművészet – csakúgy, mint a magyar kultúra egésze – egyszerre táplálkozik 

hagyományaiból és újul meg napról napra. Mint minden folyamat, ez sem mentes a 

konfliktusoktól, de ezeket kezelni és nem keresni kell. A magyar film ügyéhez minden jó 

szándékú filmes szakember, vagy filmszerető „civil” hozzátehet valami jót, valami építő 

jellegűt. A magam részéről a megegyezés, − vagy ha úgy tetszik a „kiegyezés” – híve vagyok, 

mert ez és csakis ez szolgálja kultúránk, és benne a filmművészet érdekeit.  

A tárgyalt időszak kormányai nem kényeztettek el minket kiérlelt kulturális koncepciókkal.  

Egy átfogó mozgóképszakmai stratégiára talán szükség lenne, amely áttekintené, értékelné a 

filmgyártás támogatásának jelenlegi gyakorlatát, megoldást találna a filmforgalmazás 

nyomasztó kérdéseire, megérdemelt helyén kezelné a mozgóképörökség védelmét és 

hasznosításának lehetőségeit, javaslatokat tartalmazna a filmszakmai oktatás, kutatás, 

ismeretterjesztés kérdésköreire, megteremtené a filmszakmai szervezetek párbeszédének 

kereteit és képviseletének hatékony szervezeti formáit. A mozgóképszakmai stratégia 

megfogalmazná a magyar film jövőképét, és tudatosítaná mindazok felelősségét, akik 

helyzetüknél, lehetőségeiknél fogva tehetnek érte valamit. 
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1. sz. FÜGGELÉK 

 

FILMSZAKMAI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÓ SZERVEZETEK SZERINT  

a.)  KÖZVETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2004-2010. 
 

Magyar Mozgókép Közalapítvány
224

 

 

Költségvetési források felhasználása
225

 

 
 

Felhasználás 

 

2004 

Ktg.vet. 

forrás/mFt. 

 

4.840,00 

2005 

 

 

 

3.739,00 

2006 

 

 

 

6.221,00 

2007 

 

 

 

4.570,00 

2008 

 

 

 

4.810,00 

2009 

 

 

 

5.420,00 

2010 

 

 

 

5.120,00 
Továbbutalt 

támogatás 
 

n.a. 

  

  2.972,06 
 

5.051,05 
 

5.167,332 
 

3.774,91 
 

4.498,84 
 

 

n.a. 

Működésre 

felhasznált 

támogatás 

 

 

n.a. 

 

 

299,12 

 

 

497,28 

 

 

365,60 

 

 

384,80 

 

 

433,60 

 

 

n.a. 

Cél szerinti 

tevékenységre 

elkülönített 

bevétel 

 

 

n.a. 

 

 

 

168,00    

 

 

 

185,40 

 

 

 

288,762 

 

 

 

342,24 

 

 

 

338,58 

 

 

       n.a. 

Összesen 4.640,00 3.439,18 5.733,73 5.821,694 4.501,95  5.271,02 3.413,00 

 

 

Keretfelosztás
226

 

 
 

 

Téma 

(támogatási 

terület) 

2004 

keret/mFt 

 

 

4.840,00 

2005 

 

 

 

3.739,00 

2006 

 

 

 

6.221,00 

2007 

 

 

 

4.570,00 

2008 

 

 

 

4.810,00 

2009 

 

 

 

5.420,00 

2010 

 

 

 

5.120,00 
Filmszakma 

egészét érintő 

tevékenység 

támogatása 

  

 

283,00 

 

 

250,00 

 

 

190,00 

 

 

250,00 

 

 

250,00 

 

 

200,00 

Projektfejlesztés  150,00 114,00 120,00 120,00 96,00 96,00 

Kísérleti film, 

kisjátékfilm, 

stúdiómunka 

  

100,00 

 

250,00 

 

85,50 

 

63,00 

 

90,00 

 

72,00 

Játékfilm 

(szelektív, 

normatív együtt) 

 

  

2.019,00 

 

1.650,00 

 

1.040,00 

 

1.200,000 

 

1.020,00 

 

816,00 

                                                           
224

 Forrás: EMMI, illetve az MMK átvilágításáról készült, - nyilvánosságra hozott - jelentés 
225

 A költségvetési források és a felhasználások közötti tárgyévi eltérések az évközi előirányzat-átcsoportosítások (zárolások), előző évi 

maradványok és illetve az éven túli kötelezettségvállalások miatt tapasztalhatók, amelyek részleteit ezen a helyen nem tüntettem fel, mivel 
ezek vizsgálata nem tartozik a tanulmány tárgyköréhez.   
226

 Az egyszerűbb érthetőség miatt csak a kifejezetten támogatási célokat tartalmazza (nem tartalmazza pl. a működési költséget, a 

nemzetközi tagdíjakat, a Mozgókép Mestere díj költségeit, a kamattámogatásokat, stb.) 
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Kiemelt film 

(konszolidáció, 

befejezési 

garancia) 

  

150,00 

 

171,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Televíziós film, 

magas művészi 

értékű alkotás 

  

 

350,00 

 

 

400,00 

 

 

90,00 

 

 

350,00 

 

 

400,00 

 

 

320,00 

Nemzetközi 

produkciók 

 956,00 700,00 380,00 450,00 550,00 440,00 

Animációs 

filmek 

 275,00 275,00 161,50 170,00 170,00 136,00 

Dokumentum- 

filmek 

 210,00 210,00 142,50 180,00 180,00 144,00 

Tudományos 

filmek 

 175,00 175,00 104,50 110,00 110,00 88,00 

Kutatás, képzés  146,00 150,00 99,75 100,00 100,00 80,00 

Filmterjesztés 

(szelektív, 

normatív együtt) 

 800,00 800,00 503,50 515,00 515,00 412,00 

Összesen  5.314,00 5.160,00 3.282,25 3.558,00 3.505,00 2.804,00 

 

 

Magyar Történelmi Film Közalapítvány
227

 

Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Támogatás 

(mFt.) 

395,50 376,1 393,2 100,00 100,00 100,00 n.a. 

 

 

Nemzeti Kulturális Alap Mozgóképszakmai Kollégium
228

 

Év Támogatás célja 

 

Összeg (mFt.) 

2004 

 

 

Hangleolvasás modernizációja, cseréje 

 

17,42 

 Filmes rendezvények 90,638 

 Filmforgalmazás 22,37 

 Vidéki art mozik közönségkapcsolatai 19,06 

 Játékfilmgyártás előkészítése 42,00 

 Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 14,00 

 Magyar filmek külföldre juttatása 13,94 

 A legjobb dokumentumfilm-tervek gyártása 12,00 

 Animációs filmek gyártása 30,00 

 Egyéb egyedi támogatás 17,95 

 Alkotói támogatás eredeti, nem adaptált film-

forgatókönyv írására 

 

12,68 

 Meghívásos pályázat (filmkincs megmentése) 15,00 

 Magyar filmek DVD-n történő megjelentetésének  

                                                           
227

 Forrás: EMMI 
228

 Forrás: http://www.nka.hu/inner/archivum/tamogatasok/kollegiumi_tamogatasok/2012-elott/mozgokep 
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előkészítése 12,48 

Összesen: 

 

 319,538 

 

2005 

 

Filmes rendezvények 

 

93,45 

 Meghívásos pályázat (filmkincs megmentése) 15,00 

 Vidéki art mozik közönségkapcsolatai 16,40 

 Játékfilmgyártás előkészítése 26,60 

 Magyar filmek külföldre juttatása 2,40 

 Meghívásos pályázat (Magyar Mozisok Szövetsége 

szoftver vásárlás) 

 

2,00 

 Alkotói támogatás animációs storyboard és figuraterv 

készítésére 

 

23,90 

 Hangleolvasás modernizációja, cseréje 0,80 

 Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 22,00 

 Kisjátékfilm forgalmazás 5,70 

 Dokumentumfilm készítés 33,00 

 Forgatókönyv-fejlesztés, filmelőkészítés 15,00 

 Animációs filmek gyermekeknek gyártás 29,00 

 Egyéb egyedi támogatás 15,45 

Összesen: 

 

 300,70 

2006  

Filmes rendezvények 

 

99,642 

 Alkotói támogatás storyboard és figuraterv készítésére 42,12 

 Meghívásos pályázat (filmkincs megmentése) 10,00 

 Vidéki art mozik közönségkapcsolatai 28,53 

 Dokumentumfilm készítés 75,03 

 Filmek befejezése 22,569 

 Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 22,00 

 1956-os tematikájú játékfilmek gyártásának 

befejezésére 

46,00 

 1956-os tematikájú animációs gyártásának befejezésére 11,00 

 Hagyományos és internetes folyóirat támogatás 36,45 

 Egyéb egyedi támogatás 58,872 

Összesen: 

 

 452,213 

 

2007 

 

Egyedi támogatás (Tarr B. A londoni férfi) 
 

30,00 

 Filmes rendezvények 32,35 

 Vidéki art mozik közönségkapcsolatai 29,40 

 Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 22,00 

 Alkotói támogatás forgatókönyvírásra 33,25 

 Állományvédelem 9,90 

 Egyéb egyedi támogatás 37,88 

Összesen: 

 

 194,78 

 

2008 

 

Hagyományos és internetes folyóirat támogatás 

 

71,237 
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 Filmes rendezvények 70,99 

 Játékfilmgyártás 148,50 

 Animációs filmek gyártása 49,50 

 Egyéb gyártás 5,40 

 Forgalmazás 25,35 

 Vidéki art mozik közönségkapcsolatai 22,20 

 Alkotói támogatás forgatókönyvírásra 32,70 

 Digitalizálás támogatása 36,50 

 Meghívásos pályázat (filmkincs megmentése) 20,00 

 Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 16,50 

 Dokumentumfilmek DVD-re írása 1,99 

 Egyéb egyedi támogatás 6,60 

Összesen: 

 

 507,467 

 

2009 

 

Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 

 

10,00 

 Filmes rendezvények 105,46 

 Alkotói támogatás forgatókönyvírásra 35,80 

 Art mozi hálózat támogatása 19,03 

 Forgalmazás 13,29 

 Játékfilmgyártás 60,00 

 Animációs filmek gyártása 23,00 

 Egyéb gyártás 8,50 

 Digitalizálás támogatása 3,00 

 Meghívásos pályázat (diplomafilmek, vizsgafilmek) 24,00 

 Hazai filmek Blu-Ray lemezre írása 14,40 

 Hagyományos és internetes folyóirat támogatás 30,30 

 Egyéb egyedi támogatás 3,90 

Összesen:  350,680 

Mindösszesen: 

(2004-2009) 

  

2.125,378 

 

Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keret 

Év 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Támogatás 

(mFt.) 

n.a. 17,70 34,30 68,74 42,00 253,80 
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Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma/Oktatási és Kulturális Minisztérium 

támogatásai
229

 

 

 

Támogatás 2004 

(mFt./év) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen 

(2004-2010. 

évek/mFt.) 

 
Filmszakmai 

támogatás 

65 102 13 20 10 10 - 220 

Filmgyártás 

támogatása 

- - 199,86 - - - - 199,86 

Mindösszesen 65 102 212,86 20 10 10 - 419,86 

 

Országos Rádió és Televízió Testület 

 

Pályázat 

típusa 

2004 

mFt./év 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen 

Dokumentum - 1.016,13 - 378,7 45,09 - - 1.439.92 

Ismeretterjesztő 224,74 371,52 20,0 113,5 - 99,7 - 829,46 

Tv-film - 645,35 319,67 85,82 101,68 303,35 - 1.455,87 

Tv-film 

(gyerek) 

- - - 356,86 - 143,55 141,92 642,33 

TV-film 

(színház) 

- - - 177,86 - 150,33 - 328,19 

Mindösszesen 224,74 2.033,00 339,67 1.112.740 146,77 696,93 141,92 4.695,77 

 

 

b.)  KÖZVETLEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2010-2014. 

 

 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 

 

 

2011 

Az MNF 2011. május 23-án jött létre. A megalakulás első évében elsődleges szerepe az 

MMK tartozásállományának  rendezésével kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve az új 

finanszírozási struktúra kialakítása volt. A 2011. évre kapott állami támogatás döntő hányada 

is ezt a célt szolgálta, így  bár filmszakmai támogatási elemek is megjelentek az MNF 

tevékenységében  a 2011. évet az előzőekben leírtak figyelembe vételével kell értékelni. 

                                                           
229 Forrás:  http://www.nefmi.gov.hu/kozerdeku-adatok/nkom/intezmenyek-adatai 
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Az MNF részére biztosított állami támogatás
230

: 

Nemzetgazdasági Minisztérium: 3.500.000.000,- Ft. az MMK tartozásállományának 

rendezésére; 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.: 1.625.000.000,- Ft. 

                                                 ebből   1.484.400.000,- Ft. támogatás nyújtására; 

                                                             140.658.600,- Ft. működési költségekre, 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.: 2.470.000.000,-Ft. az MMK kötelezettségállományának 

                                                                                           rendezésére. 

                                                                                              

Az MNF által 2011-ben hozott támogatási döntések
231

: 

Filmgyártás 150.000.000.- Ft. (1 támogatott produkció) 

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztés 17.300.000,-Ft. (5 támogatott produkció) 

 

2012    

Az MNF részére biztosított állami támogatás:                                          5.500.000.000,- Ft.
232

  

Az MNF által 2012-ben hozott filmszakmai támogatási döntések
233

: 

Filmgyártás 2.596.140.000.- Ft. (15 támogatott produkció) 

Filmgyártás előkészítése 25.020.000,- Ft. (4 támogatott produkció)  

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztés 148,900.000,-Ft. (57 támogatott produkció) 

ART mozik működési és forgalmazási gyorssegélye 102.587.000,-Ft. (29 támogatott mozi 

üzemeltető) 

Diploma- és vizsgafilmek támogatása  69.951.174,- Ft. 

Egyedi elbírálású pályázatok  31.954.300,- Ft. (19 támogatott pályázó) 

Filmszakmai támogatási döntések mindösszesen:                                    2.974.552.474,- Ft. 

Cél szerinti juttatások kimutatása
234

 (a támogatási döntések alapján ténylegesen 

leszerződött és kifizetett támogatások) 

                                                           
230 Lásd: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit zrt. Közhasznúsági Jelentés 2011. (13-14. old.) 
231

 Az MNF honlapján megtalálható DÖNTÉSEK című oldal „A Filmszakmai Döntőbizottság 2011. évi határozatai”alapján 
232 Lásd: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. sz. mell. XLIII. fejezet 2.2.4.2. pontja 
233 Az MNF honlapján megtalálható DÖNTÉSEK című oldal „A Filmszakmai Döntőbizottság 2012. évi határozatai”alapján 
234

 Innen másolva: MNF 2012. évi beszámoló közhasznúsági melléklete 7. old. 
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2013  

Az MNF részére biztosított állami támogatás:                                            5.100.000.000,- 

Ft.
235

  

Az MNF által 2013-ban hozott filmszakmai támogatási döntések
236

: 

Filmgyártás 4.722.740.000.- Ft. (26 támogatott produkció) 

Filmgyártás előkészítése 99.650.000,- Ft. (15 támogatott produkció)  

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztés 112.030.000,-Ft. (52 támogatott produkció) 

Diploma- és vizsgafilmek támogatása  40.000.000,- Ft. 

Egyedi elbírálású pályázatok  137.602.000,- Ft. (20 támogatott pályázó) 

De minimis támogatások 23.250.000,- Ft. (3 támogatott pályázó) 

Filmszakmai támogatási döntések mindösszesen:                                    5.135.272.000,- Ft. 

                                                           
235 Lásd: a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. sz. mell. XLIII. fejezet 2.2.4.2. pontja 
236 Az MNF honlapján megtalálható DÖNTÉSEK című oldal „A Filmszakmai Döntőbizottság 2013. évi határozatai”alapján 
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Cél szerinti juttatások kimutatása
237

 (a támogatási döntések alapján ténylegesen 

leszerződött és kifizetett támogatások) 

   

2014    

Az MNF részére biztosított állami támogatás:                                          5.100.000.000,- Ft.
238

  

Az MNF által 2014-ben hozott filmszakmai támogatási döntések
239

: 

Filmgyártás  3.808.646.372, - Ft. ( 18 támogatott produkció) 

Filmgyártás előkészítése  54.227.889, - Ft. ( 6 támogatott produkció)  

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztés  109.185.000 ,-Ft. ( 48 támogatott produkció) 

Diploma- és vizsgafilmek támogatása   59.000.000 ,- Ft. 

Egyedi elbírálású pályázatok    132.511.250,- Ft. ( 28 támogatott pályázó) 

De minimis támogatások 57.502.400,- Ft (2 támogatott pályázó) 

Filmszakmai támogatási döntések mindösszesen:  4.221.072.911,- Ft. 

 

                                                           
237

Innen másolva: MNF 2013. évi beszámoló közhasznúsági melléklete 6. old. 
238 Lásd: a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. sz. mell. XLIII. fejezet 2.2.4.2. pontja 
239 Az MNF honlapján megtalálható DÖNTÉSEK című oldal „A Filmszakmai Döntőbizottság 2014. évi határozatai”alapján 
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A Nemzeti Kulturális Alap mozgókép szakterületet érintő támogatásai 

(évente, szakkollégiumi bontásban)
240

 

 

 

Kollégium 2010 

(Ft./év) 

 

2011 2012 2013 2014 Összesen 

(2010-

2014/Ft.) 

 

Folyóirat-kiadás 

Kollégiuma 

25.950.000 27.400.000 52.500.000 12.000.000 7.500.000 125.350.000 

Könyvkiadás 

Kollégiuma 

- - 2.700.000 1.600.000 3.600.000 7.900.000 

Kulturális 

Fesztiválok 

Kollégiuma 

24.000.000 57.900.000 105.500.000 - - 187.400.000 

Mozgóképszakmai
241

/ 

Vizuális 

Művészetek
242

 

Kollégiuma 

278.071.820 267.550.000 209.035.000 1.860.000 2.241.819 758.758.639 

Miniszteri támogatás 436.300.000 267.000.000 82.920.000 72.790.000 91.300.000 950.310.000 

Mindösszesen 764.321.820 619.850.000 452.655.000 88.250.000 104.641.819 2.029.718.639 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma (illetve a jogelőd NEFMI) filmszakmai és gyártási 

támogatásai  

Támogatás 2010 

(Ft./év) 

2011 2012 2013 2014 Összesen 

(2010-

2014/Ft.) 

 

Filmszakmai 

támogatás 

n.a. 201.649.000 6.000.000 123.464.180 57.500.000 388.613.180 

Filmgyártás 

támogatása 

- 759.476.000 - - - 759.476.000 

Mindösszesen  961.125.000 6.000.000 123.464.180 57.500.000 1.148.089.180 

 

 

 

 

                                                           
240

 Forrás: NKA  2014. 
241

 2011. dec.31-ig 
242

  2012. jan. 1-től 
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A Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Program filmes támogatásai
243

 

Pályázati eljárás 
Nyertes pályázatok 

száma 

Megítélt támogatás 

összesen 

ANIMACIO2011         9 97.487.000 Ft 

MACSKÁSSYGYULA2012   16 122. 975.600 Ft 

MACSKÁSSYGYULA2013   24 206. 391.838 Ft 

MACSKÁSSYGYULA2014  23 182.589 .998 Ft 

DARGAYATTILA2014  6 215.200.000 Ft 

DOKFILM2011          22 191.736 000 Ft 

EMBERJUDIT2012       43 321.802.800 Ft 

EMBERJUDIT2013      44 341.684.000 Ft 

EMBERJUDIT2014      44 337.574.196 Ft 

ISMERET2011          16 156.520.000 Ft 

KOLLÁNYIÁGOSTON2012  31 246.275.000 Ft 

KOLLÁNYIÁGOSTON2013  34 262.900.000 Ft 

KOLLÁNYIÁGOSTON2014  34 249.940.000 Ft 

TVFILMTERV2011       14 19.800.000 Ft 

TVFILMTERV2012 (EGRILAJOS2012)  13 20.680.000 Ft 

EGRILAJOS2013        8 10.780.000 Ft 

EGRILAJOS2014       10 9.800.000 Ft 

FEHÉRGYÖRGY2012 (TVFILM2012) 6   441.156.800 Ft 

FEHÉRGYÖRGY2013      8 594.795.000 Ft 

FEHÉRGYÖRGY2014 8 722.840.000 Ft 

HUSZÁRIKZOLTÁN2012   15 91.220.000 Ft 

HUSZÁRIKZOLTÁN2013   12 74.550.000 Ft 

HUSZÁRIKZOLTÁN2014   13 81.620.000 Ft 

Összesen:  453 5.000.318.232 Ft 

 

 

A Magyar Művészeti Akadémia 2012-2014 között 29,8 mFt. filmszakmai támogatást 

nyújtott. 

 

 

 

 

                                                           
243

 Forrás: MTVA Mecenatúra Igazgatóság 
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2.sz. FÜGGELÉK 

GYÁRTÁSI ADATOK 2004-2014 

2004
244

 

Játékfilmek 

CÍM RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

A TEMETELEN HALOTT Mészáros Márta MMK, NKÖM, NKA, 

MTFA 

ÁLLÍTSÁTOK MEG 

TERÉZANYUT! 

Bergendy Péter MMK, NKÖM 

CSODA KRAKKÓBAN Groó Diána MMK, NKÖM ,NKA, 

MTFA, ORTT 

CSODÁLATOS JÚLIA Szabó István MMK, NKÖM 

DEALER Fliegauf Benedek MMK, MTFA 

GETNO Salamon András MMK, NKÖM, NKA 

KINDER GARDEN Szekeres Csaba n.a. 

LE A FEJJEL! Tímár Péter MMK, NKÖM 

MÁSNAP Janisch Attila MMK, NKÖM, ORTT,NKA 

MÉLYEN ŐRZÖTT TITKOK Böszörményi Zsuzsa MMK, NKÖM, MTFA, 

NKA 

MIX  Steven Lovy MMK, NKÖM  

MONTECARLO Fischer Gábor MMK, NKÖM 

NYÓCKER! Gauder Áron MMK, NKÖM, NKA 

RAP,REVÜ, RÓMEO Oláh J. Gábor MMK, NKÖM 

SZEZON Török Ferenc MMK, NKÖM, NKA 

TAMARA Hajdu Szabolcs MMK, NKÖM, NKA 

VILÁGSZÁM Koltai Róbert MMK, NKÖM, NKA, 

MTFA 

ZSIGULI Szőke András MMK,NKÖM 

 

Összesen:  18 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

MMK    94 % 

MTFA    22% 

NKÖM   88% 

NKA       50 % 

ORTT    11% 

 

 

Kísérleti és kisjátékfilmek: 88 db                     Dokumentumfilmek
245

: 207  db                     

Animációs filmek: 28   db 

                                                           
244

 Forrás: Filmévkönyv 2005. A magyar film 2004-ben Magyar Nemzeti Filmarchívum  ISSN 0230-2047 
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2005
246

 

Játékfilmek 

CÍM RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

A FÉNY ÖSVÉNYEI Mispál Attila MMK, NKÖM, NKA 

A GYERTYÁK CSONKIG 

ÉGNEK 

Iglódi István ORTT 

A HALÁL KILOVAGOL 

PERZSIÁBÓL 

Dr. Horváth Putyi MMK, NKÖM 

A MISKOLCI BONIÉSKLÁJD Deák Krisztina MMK, NKÖM, NKA 

A PORCELÁNBABA Gárdos Péter MMK, NKÖM 

ARGO Árpa Attila n.a. 

AZ IGAZI MIKULÁS Gárdos Péter MMK, NKÖM 

CSAK SZEX ÉS MÁS SEMMI Goda Krisztina MMK, NKÖM 

CSUDAFILM Ragályi Elemér MMK 

DALLAS PASHAMENDE Robert Adrian Pejo MMK, NKÖM 

DEAR DAUGHTER Szirtes András n.a. 

ÉG VELED! Pacskovszky József MMK, NKÖM 

EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG Gyöngyössy Bence MMK, NKÖM 

FEJ, VAGY ÍRÁS Lengyel Andor MMK, NKÖM 

FEKETE KEFE Vranik Roland MMK 

JOHANNA Mundruczó Kornél MMK, NKÖM 

KÉSZ CIRKUSZ Dyga Zsombor MMK, NKÖM 

SORSTALANSÁG
247

 Koltai Lajos MMK, NKÖM 

STAMMBUCH Mészáros Péter MMK, NKÖM, ORTT 

SZŐKE KÓLA Barnóczky Ákos MMK, NKÖM 

SZTORNÓ Pálos György MMK, NKÖM 

ÜVEGFAL Erdőss Pál MMK, NKÖM, NKA 

ÜVEGTIGRIS Rudolf Péter n.a. 

Összesen:  23  db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

MMK    82 % 

NKÖM   74% 

NKA       13 % 

ORTT    8% 

 

 

Kísérleti és kisjátékfilmek: 56 db  

Dokumentumfilmek: 213  db                                                      

Animációs filmek:    26 db 

                                                                                                                                                                                     
245 A továbbiakban ideértve az ismeretterjesztő filmeket is 
246

 Forrás: Filmévkönyv 2006. A magyar film 2005-ben Magyar Nemzeti Filmarchívum  ISSN 0230-2047 
247 A Sorstalanság című film további állami támogatásáról a   a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regénye megfilmesítésének 

támogatásáról szóló 2025/2003. (II. 19.) Korm. határozat; az e határozat végrehajtásáról szóló 2332/2003. (XII. 16.) Korm. határozat; 

valamint az ugyanezen tárgyú, 2111/2004. (IV. 29.) Korm. határozat rendelkezett 
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2006
248

 

Játékfilmek
249

 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

A HERCEG HALADÉKA Tímár Péter MMK, NKÖM, NKA 

A HÉT NYOLCADIK NAPJA Elek Judit MMK, NKÖM, NKA 

AZ ÉLET VENDÉGA  CSOMA 

LEGENDÁRIUM 

Szemző Tibor MMK, NKÖM 

BUDAKESZI SRÁCOK Erdőss Pál MTFA, MMK, NKA 

DE KIK AZOK A LUMNITZER 

NŐVÉREK? 

Bacsó Péter MMK, NKÖM 

EDE MEGEVÉ EBÉDEM Jancsó Miklós MMK, NKA 

EGY BOLOND SZÁZAT 

CSINÁL 

Gyöngyössy Bence MMK, NKÖM 

EGYETLENEIM Nemes Gyula MMK, NKÖM, NKA 

EMELET Vecsernyés János MMK 

FEHÉR TENYÉR Hajdú Szabolcs MMK, NKÖM, NKA 

FÉRFIAKT Esztergályos Károly MMK, NKÖM 

FRISS LEVEGŐ Kocsis Ágnes  MMK, NKÖM, NKA 

HASUTASOK Szőke András MMK, NKÖM, NKA 

IDEGÖLŐ Fonyó Gergely MMK, OKM 

KONYEC Rohonyi Gábor MMK, OKM 

KÚTFEJEK Kapitány Iván MMK, NKA 

LASSÚ TÜKÖR Buharov Iván és Igor MMK 

LOPOTT KÉPEK Pacskovszky József MMK, NKÖM 

LORA Herendi Gábor MMK, OKM 

MADÁRSZABADÍTÓ,FELHŐ, 

SZÉL 

Szaladják „Taikyo” 

István 

MTFA, MMK, NKÖM,  

MANSFELD Szilágyi Andor MTFA, MMK 

MIRAQ Bollók Csaba MMK, NKÖM 

NOÉ BÁRKÁJA Sándor Pál MTFA, MMK, NKÖM, 

NKA 

RANDEVÚ Incze Ágnes MMK, NKÖM 

ROKONOK Szabó István MTFA, MMK, NKÖM 

SÍNJÁRÓK Jeli Ferenc MTFA, MMK, NKÖM, 

NKA 

SZABADSÁG, SZERELEM Goda Krisztina MMK, NKÖM, NKA, ORTT 

SZÜZIJÁTÉK Kovács István MMK, NKÖM 

TAXIDERMIA Pálfi György MMK, NKÖM 

 

TIBOR VAGYOK, DE 

HÓDÍTANI AKAROK! 

 

Fonyó Gergely 

n.a. 

VADÁSZAT ANGOLOKRA Bagó Bertalan MTFA, MMK, NKÖM, 

NKA, ORTT 

                                                           
248

 Forrás: Filmévkönyv 2007. A magyar film 2006-ban Magyar Nemzeti Filmarchívum  ISSN 0230-2047 
249

 A táblázatban azok a filmek szerepelnek, amelyek kópiáján gyártási  évként 2006. szerepel, illetve amelyeket a 2007. évi filmszemlén 

gyártási év megjelölése nélkül mutatattak be.  
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Összesen:  31   db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

MMK   97 % 

MTFA  22% 

NKÖM/OKM   77 % 

NKA      42 % 

ORTT    6  % 

 

  

Kísérleti és kisjátékfilmek: 98 db  

Dokumentumfilmek:   349 db 

Animációs filmek: 23   db 
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2007
250

 

Játékfilmek
251

 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

56 CSEPP VÉR Bokor Attila n.a. 

A LONDONI FÉRFI Tarr Béla MMK, NKÖM, NKA 

A NAP UTCAI FIÚK Szomjas György MMK, OKM, NKA, MTFA 

AZ EMIGRÁNS  MINDEN 

MÁSKÉNT VAN 

Dárday István MMK, NKÖM, NKA, 

MTFA 

AZ INDIGÓEMBER Martin Csaba n.a. 

BARTHALO! (JÓ 

SZERENCSÉT!) 

Lakatos Róbert MMK, OKM, NKA 

BAKKERMANN Szőke András n.a. 

BOLDOG ÚJ ÉLET Bogdán Árpád MMK, NKÖM 

BUHERA MÁTRIX Márton István MMK, OKM, ORTT 

CSENDKÚT Pozsgai Zsolt NKÖM, NKA, MTFA 

DOLINA Kamondi Zoltán MMK, NKA, MTFA 

EGY KIS ESTI MOZI I.-II. Alejandro Tessari MMK 

FEKETEORSZÁG Schilling Árpád NKA, NKÖM 

FÖVENYÓRA Tolnai Szabolcs MMK, OKM 

ISZKA UTAZÁSA Bollók Csaba MMK, NKÖM 

KALANDOROK Paczolay Béla MMK, OKM 

KYTHÉRA Mészáros Péter MMK, NKA, NKÖM 

LÁNYOK Faur Anna MMK, NKA 

LIBERTÉ Vidnyánszky Attila MTFA, OKM 

MEGY A GŐZÖS Koltai Róbert MMK, OKM 

METAMORFÓZIS Hódi Jenő MMK, NKÖM 

NINCS KEGYELEM Ragályi Elemér MMK, OKM, ORTT 

OFF HOLLYWOOD Hajdu Szabolcs MMK, NKÖM 

OFFSIDE Dömötör Tamás MMK, OKM 

ÓPIUM  EGY ELMEBETEG NŐ 

NAPLÓJA 

Szász János MMK, NKÖM, MTFA 

OVERNIGHT Török Ferenc MMK, OKM 

SAJÁT HALÁL Forgács Péter MMK, OKM 

S.O.S. SZERELEM Sas Tamás MMK, OKM 

SZUROKEMBER KIRÁLYFI Vizi Mária NKÖM, ORTT 

TEJÚT Fliegauf Benedek MMK, OKM 

TÖREDÉK Maár Gyula MMK, OKM, NKA, MTFA 

ZUHANÓREPÜLÉS Novák Erik MMK, OKM 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
250

 Forrás:  Filmévkönyv 2008  A magyar film 2007-ben   Magyar Nemzeti Filmarchívum  ISSN 0230-2047 
251

 A táblázatban azok a filmek szerepelnek, amelyek kópiáján gyártási  évként 2007. szerepel, illetve amelyeket a 2008. évi filmszemlén 

gyártási év megjelölése nélkül mutatattak be.  
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Összesen  32 db Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MMK   75% 

MTFA   18% 

NKÖM/OKM   78 % 

NKA     31 % 

ORTT   9,3% 

 

  

Kísérleti és kisjátékfilmek: 69 db  

Dokumentumfilmek: 191 db                                     

Animációs filmek: 20
252

 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252

 Ebből 3 egészestés: Egon és Dönci 

                                   Macskafogó 2. – A sátán macskája 

                                   Napkirálynő 



151 

 

2008
253

 

Játékfilmek
254

 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

9 ½ RANDI Sas Tamás MMK, OKM 

A HETEDIK KÖR Sopsits Árpád MMK 

A HORTOBÁGY LEGENDÁJA Vitézy László ORTT 

A NYOMOZÓ Grigor Attila MMK, NKA 

CASTING MINDEN Tímár Péter NKA, OKM 

DELTA Mundruczó Kornél MMK, NKA 

ESZTER HAGYATÉKA Sipos József ORTT 

HOLNAP TÖRTÉNT Gerencsér Tomi n.a. 

JULIETTE Szirtes András n.a. 

KAMÉLEON Goda Krisztina MMK, NKA, OKM 

MAJDNEM SZŰZ Bacsó Péter MMK, OKM 

MÁRIÓ, A VARÁZSLÓ Almási Tamás MMK, OKM 

MÁZLI Keményffy Tamás MMK, OKM 

NYUGALOM Alföldi Róbert MMK, NKA, OKM 

PÁNIK Till Attila MMK, OKM 

PARA Fazekas Péter MMK, NKA, OKM 

PRIMA PRIMAVERA Edelényi János MMK, OKM 

RÖVID, DE 

KEMÉNY…ÉLETEM 

Nyíri Kovács István n.a. 

TABLÓ Detre Gábor MMK, OKM 

VALAMI AMERIKA 2. Herendi Gábor MMK, OKM 

Összesen: 20 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

MMK    70% 

OKM     55% 

NKA      25% 

ORTT    10% 

 

  

Kísérleti és kisjátékfilmek: 37 db  

Dokumentumfilmek: 169 db 

Animációs filmek: 27 db
255

 

 

 

                                                           
253

 Forrás: Filmévkönyv 2009. A magyar film 2008-ban Magyar Nemzeti Filmarchívum  ISSN 0230-2047 
254

 A táblázatban azok a filmek szerepelnek, amelyek kópiáján gyártási  évként 2008. szerepel, illetve amelyeket a 2009. évi filmszemlén 

gyártási év megjelölése nélkül mutatattak be.  
255

 Ebből 2 db egészestés: Immigrants  Jóska menni Amerika,    

                                        Kis Vuk 
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2009
256 

Játékfilmek
257

 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

1 Pater Sparrow MMK, NKA 

A BUNKEREMBER  Zsigmond Dezső MMK, OKM 

A VÁGYAKOZÁS NAPJAI  Pacskovszky József MMK, OKM 

ADÁS  Vranik Roland nincs adat 

APAFÖLD  Nagy Viktor Oszkár nincs adat 

ÁLOM.NET  Forgács Gábor MMKA, OKM 

BOSZORKÁNYKÖR Zsigmond Dezső nincs adat 

CSIRIBIRI  Rózsa János MMK, OKM 

IGAZÁBÓL APA  Novák Emil nincs adat 

INTIM FEJLÖVÉS Szajki Péter MMK, OKM 

KI-BE TAWARET Molnár György MMK, OKM 

KÖNTÖRFALAK Dyga Zsombor MMK 

MADE IN HUNGARIA Fonyó Gergely MMK, OKM 

NEM VAGYOK A BARÁTOD Pálfi György MMK, OKM 

PAPÍRKUTYÁK Gyöngyössy Bence MMK, OKM 

PAPÍRREPÜLŐK Szabó Simon MMK 

POLIGAMY Orosz Dénes MMK, OKM 

PRESSZÓ 10 ÉV Sas Tamás MMK, OKM 

RÓZSASZÍN SAJT Tóth Barnabás MMK 

SZÉLCSEND Sas Tamás MMK 

SZOBAFOGSÁG Daniel Young MMK, OKM 

SZUPERBOJZ Kabay Barna MMK, OKM 

TRÉFA Gárdos Péter MMK, OKM 

UTOLSÓ IDŐK Mátyássy Áron MMK, OKM, NKA 

UTOLSÓ JELENTÉS ANNÁRÓL Mészáros Márta MMK, OKM, NKA 

VISSZATÉRÉS Elek Judit MMK, OKM, NKA 

Összesen  26 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MMK 85% 

OKM     65% 

NKA     15 % 

 

 

Kísérleti és kisjátékfilmek: 49 db  

Dokumentumfilmek: 212 db   

Animációs filmek: 24 db  

 

                                                           
256

 Forrás:  Filmévkönyv 2010  A magyar film 2009-ben   Magyar Nemzeti Filmarchívum  http://www.filmarchive.hu/kiadvanyok/ 

filmevkonyv/kepek/2010 
257

 A táblázatban azok a filmek szerepelnek, amelyek kópiáján gyártási  évként 2009. szerepel 

http://www.filmarchive.hu/kiadvanyok/
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2010
258 

Játékfilmek 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

BIBLIOTHÉQUE PASCAL Hajdu Szabolcs MMK, OKM, NKA 

CZUKOR SHOW Dömötör András MMK, OKM 

EAST SIDE STORIES Bollók Csaba, Török 

Ferenc, Bodzsár Márk, 

Hajdu Szabolcs 

n.a. 

HALÁLKERINGŐ Köves Krisztián 

Károly 

n.a. 

IGY AHOGY VAGYTOK Makk Károly MMK 

KOLORÁDÓ KID Vágvölgyi B. András NKA 

LÁTOGATÁS Pejo Róbert NKA 

ODA AZ IGAZSÁG Jancsó Miklós MMK, NKA, OKM 

PÁL ADRIENN Kocsis Ágnes n.a. 

SZELÍD TEREMTÉS – A 

FRANKENSTEIN TERV 

Mundruczó Kornél n.a. 

TEAM BUILDING Almási Réka NKA 

ÜVEGTIGRIS 3. Rudolf Péter MMK 

VESPA Groó Diána MMK 

Összesen   13 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MMK   46 % 

OKM    23 % 

NKA      31% 

 

 

Rövidfilmek:19db  

Dokumentumfilmek: n.a.  

Animációs filmek: n.a.  

 

 

 

 

 

                                                           
258

 Forrás: Filmunió Filmek 2010 (http://filmunio.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=63&lang=hu) 
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2011
259 

Játékfilmek 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

BEDOBOZOLT KACATOK Puszt Tibor n.a. 

DIAMOND CLUB Vécsei Márton MMK, MNF 

DRÁGA BESÚGOTT 

BARÁTAIM 

Cserhalmi Sára MMK 

A HALÁLBA TÁNCOLTATOTT 

LEÁNY 

Hules Endre MMK 

ISZTAMBUL Török Ferenc n.a. 

MAGYARORSZÁG 2011 Jeles András és mások n.a. 

NYÁR UTCA, NEM MEGY 

TOVÁBB 

Vecsernyés János MMK, NEFMI 

S.O.S. LOVE Sas Tamás n.a. 

SZÜLŐFÖLD, SZEX ÉS MÁS 

KELLEMETLENSÉGEK 

Kincses Réka MMK 

A TORINÓI LÓ Tarr Béla MMK 

UTOLÉR Dyga Zsombor MMK 

Összesen   11 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MMK  63% 

MNF  9% 

NEFMI    9 % 

       

 

 

Rövidfilmek:   6 db  

Dokumentumfilmek:  46 db 

Animációs filmek: 20  db 

 

 

 

 

 

 

                                                           
259 Forrás: MaNDA kötelespéldány nyilvántartás 
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2012
260 

Játékfilmek 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

AGLAJA Deák Krisztina MMK,NKA, EMMI 

AZ AJTÓ Szabó István MMK 

CSAK A SZÉL Fliegauf Benedek n.a. 

FINAL CUT – HÖLGYEIM ÉS 

URAIM 

Pálfi György MMK, NKA 

NEJEM, NŐM, CSAJOM Szajki Péter n.a. 

TÜSKEVÁR Balogh Görgy n.a. 

Összesen   6 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MMK  50 % 

EMMI      16% 

NKA     33 % 

 

 

Rövidfilmek: 7 db  

Dokumentumfilmek: 14 db 

Animációs filmek: 10  db 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
260

 Forrás: MaNDA kötelespéldány nyilvántartás 
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2013
261 

Játékfilmek 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

COMING OUT Orosz Dénes MNF 

ISTENI MŰSZAK Bodzsár Márk MNF 

LOGIN Barnóczky Ákos n.a. 

A NAGY FÜZET Szász János MNF 

NEKEM BUDAPEST Szeiler Péter,  

Szimler Bálint, 

Kárpáti György Mór,  

W. Pluhár Attila, 

 Ferenczik Áron, 

 Reisz Gábor,  

Bálint Dániel, 

Kapronczai Erika, 

 Csuja László,  

Muhi András Pires 

n.a. 

PILLANGÓK N. Forgács Gábor n.a. 

Összesen    6 db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MNF  66 % 

 

 

 

Rövidfilmek: 4 db  

Dokumentumfilmek:  110 db 

Animációs filmek: 35  db 

 

 

 

 

 

 

                                                           
261

 Forrás: MaNDA kötelespéldány nyilvántartás 

http://www.port.hu/szeiler_peter/pls/pe/person.person?i_pers_id=294821&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/szimler_balint/pls/pe/person.person?i_pers_id=312017&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/karpati_gyorgy_mor/pls/pe/person.person?i_pers_id=322280&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/w._pluhar_attila/pls/pe/person.person?i_pers_id=353899&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/ferenczik_aron/pls/pe/person.person?i_pers_id=175113&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/reisz_gabor/pls/pe/person.person?i_pers_id=267810&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/balint_daniel/pls/pe/person.person?i_pers_id=322406&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/kapronczai_erika/pls/pe/person.person?i_pers_id=323002&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/csuja_laszlo/pls/pe/person.person?i_pers_id=215750&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/muhi_andras_pires/pls/pe/person.person?i_pers_id=240159&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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2014
262 

Játékfilmek 

CÍM  RENDEZŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 

(közvetlen) 

AURA Bernáth Zsolt - 

COUCH SURF Dyga Zsombor n.a. 

DÉLIBÁB Hajdu Szabolcs MNF 

DRÁGA ELZA Füle Zoltán - 

AZ ERDŐ Tolnai Szabolcs - 

FEHÉR ISTEN Mundruczó Kornél MNF 

FEKETE LEVES Novák Erik MNF 

FREE ENTRY Kerékgyártó Yvonne MNF 

MEGDÖNTENI HAJNAL 

TÍMEÁT 

Herceg Attila MNF 

A PARKOLÓ Miklauzic Bence MNF 

SENKI SZIGETE Török Ferenc MNF 

SWING Fazekas Csaba MNF 

SZABADESÉS Pálfi György n.a. 

A SZARVASSÁ VÁLT FIÚ Vidnyánszky Attila EMMI 

UTÓÉLET Zomborácz Virág MNF 

VAN VALAMI FURCSA ÉS 

MEGMAGYARÁZHATALAN 

Reisz Gábor n.a. 

VIHARSAROK Császi Ádám MNF 

Összesen  17  db  Támogatás nyújtása a filmek 

százalékában támogatónként, 

kerekítve 

 

MNF  53 % 

EMMI    6  % 

 

 

Rövidfilmek: 4 db  

Dokumentumfilmek: 106 db 

Animációs filmek: 66  db 

 

 

 

 

                                                           
262

 Forrás: MaNDA kötelespéldány nyilvántartás 
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3. sz. FÜGGELÉK 

FORGALMAZÁSI ADATOK ÉS FESZTIVÁLSZEREPLÉSEK 2004-2014 

 

2004. 

Forgalmazás 

Magyar filmek 

Bemutató 

2004./ 

Cím Forgalmazó Előadás 

szám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

12.16. ÁLLÍTSÁTOK 

MEG 

TERÉZANYUT! 

SPI 1.921 66.888 56.551.965 

08.19. ARGO SPI 3.908 128.166 111.005.516 

01.15. AZ EMBER AKI 

NAPPAL ALUDT 

InterCom 272 1.519 724.070 

10.28. BOLONDOK 

ÉNEKE 

HungariCom 256 2.626 968.901 

12.02. CSODA 

KRAKKÓBAN 

HungariCom 243 3.393 1.629.994 

11.18. CSODÁLATOS 

JÚLIA 

InterCom 2.861 81.710 67.292.655 

10.21. DEALER Mokép 425 12.577 5.717.132 

03.04. GETNO InterCom 1.422 15.617 11.690.836 

02.05. MAGYAR 

VÁNDOR 

Budapest 

Film 

8.462 456.326 355.580.182 

11.04. MÁSNAP Budapest 

Film 

172 3.710 960.428 

03.11. MÉLYEN ŐRZÖTT 

TITKOK 

Mokép 450 6.932 2.431.691 

12.30. MISKOLCI 

BONIÉSKLÁJD 

Budapest 

Film 

261 6.741 2.939.323 

02.19. MIX SPI 1.159 20.961 15.289.743 

02.26. MOHÁCSI VÉSZ Budapest 

Film 

535 10.275 4.821.522 

03.18. MONTECARLO! Budapest 

Film 

1.233 19.027 10.054.437 

12.09. NYÓCKER HungariCom 1.695 44.986 24.778.109 

10.07. PERLASCA HungariCom 387 4.650 2.056.469 

04.01. RAP, REVÜ, 

RÓMEÓ 

InterCom 1.647 22.613 18.117.717 

05.13. ROM-MÁNIA Best 

Hollywood 

256 1.816 962.089 

11.04. RÓZSADOMB Mokép 141 2.457 812.982 

09.02. SZEZON Budapest 2.156 47.802 29.596.038 
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Film 

10.14. TAMARA HungariCom 408 7.408 2.688.591 

10.21. TEMETELEN 

HALOTT 

Budapest 

Film 

2.309 98.330 50.523.119 

06.05. TRIANON Korona Film n.a. 159.344 n.a. 

09.30. ÚJ ELDORADÓ Budapest 

Film 

417 16.014 8.304.081 

12.23. VILÁGSZÁM HungariCom 822 16.400 10.407.261 

12.09. YIDDIS BLUES Mokép 49 275 168.366 

12.02. ZSIGULI Tisza Mozi 95 4.113 427.258 

 Összes film:  28 db  Összes 

előadás- 

szám: 

33.835 

Összes 

nézőszám: 

 

     1.262.676 

Összes 

jegybevétel: 

 

696.500.475 

 

A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest
263

 

A filmek száma összesen:  224   db   

 

ebből:          

 

magyar film:        28  db (   12,5 %) 

külföldi film:      196 db (  87,5 %)          

                                                            ebből  

 

                                                            európai gyártású:  75  db (   38 %
264

  / 33,7%/
265

) 

                                                            USA gyártású:   108 db ( 55 %  / 48 %/) 

                                                            egyéb külföldi gyártású:      13    db (7%  /5,8%/) 

 

Az összes jegybevétel:  10.863.255.000, - Ft.,  

                                       ebből a magyar filmek jegybevétele    696.500.475  - Ft. (6,4 %) 

 

Nézőszám összesen:    13.604.000  fő,  

                                      ebből a magyar filmek nézőinek száma  1.262.676 fő   ( 9,3%)    

 

Átlagos jegyárak:      összes film:    799,- Ft./fő 

                                  magyar film:  552 ,- Ft./fő 

 

 

 

 

                                                           
263 Csak 2009-ig, illetve a 2014. évre állt rendelkezésemre adat, mivel a Nemzeti Filmiroda ilyen adatokat a kieső évek tekintetében nem tett 

közzé. 
264

 Külföldi filmek arányában 
265

 Összes film arányában 
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2004. 

Fesztiválszereplések 

 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ/STÁTUSZ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál Ki a macska/Mészáros Péter/Panoráma 

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Kontroll/Antal Nimród/Un Certain Regard 

IFJÚSÁGI DÍJ 

 

Kis Apokrif No. 2/Mundruczó 

Kornél/Cinéfondation 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál Kontroll/Antal Nimród 

 

Másnap/Janisch Attila 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál  

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál Táncalak/Grunwalsky Ferenc 

 

Magyar szépség/Gothár Péter 

 

A boldogság színe/Pacskovszky József 

 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Kontroll/Antal Nimród 

 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál Apám beájulna/Sas Tamás 

 

Mix/Steven Lovy 

 

Mélyen őrzött titkok/Böszörményi 

Zsuzsa/LEGJOBB SZÍNÉSZNŐ díja 

megosztva (Bagaméri Eszter) 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Táncalak/Grunwalsky Ferenc/Dance for 

the Camera 

 

Mix/Steven Lovy/East of the West 

 

Másnap/Janisch Attila/Versenyben 

 

Kontroll/Antal Nimród/Variety Critics’ 

Choice 

 

Egy ismeretlen naplója - Nagy József 

portré/Tolnai Szabolcs/Dance for the 

Camera 

Dealer/Fliegauf Bence/Függetlenek 

Fóruma 

 

A múlandóság gátja/Nemes 

Gyula/Versenyben 
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Locarno Nemzetközi Filmfesztivál Szezon/Török Ferenc 

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál Dealer/Fliegauf Bence/LEGJOBB 

RENDEZÉS DÍJA, Argentin 

Filmkritikusok Díja, Operatőri Díj 

Szatmári Péternek 

Montreal World Film Fesztivál Másnap/Janisch Attila 

 

Dealer/Fliegauf Bence 

 

Kontroll/Antal Nimród 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál  

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Getno/Salamon András 

 

Tamara/Hajdu Szabolcs 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Másnap/Janisch Attila 

 

Mix/Steven Lovy 

 

Kontroll/Antal Nimród/KÖZÖNSÉGDÍJ 

 

 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál Határontúl/Schilling Árpád/Corte 

Corstissimo versenyben 
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2005. 

Forgalmazás 

 

Magyar filmek 

Bemutató 

2005./ 

Cím Forgalmazó Előadás 

szám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

02.10. SORSTALANSÁG InterCom 6.666 449.240 265.013.746 

10.20. EGY SZOKNYA, 

EGX NADRÁG 

Best 

Hollywood 

7.747 254.327 226.322.324 

12.08. CSAK SZEX ÉS 

MÁS SEMMI 

HungariCom 2.790 146.107 131.938.534 

03.03. LE A FEJJEL HungariCom 4.741 131.139 101.061.472 

12.15. SZŐKE KÓLA SPI 1.065 21.826 19.678.296 

09.01. FEKETE KEFE Budapest 

Film 

985 18.602 9.039.788 

09.15. KÉSZ CIRKUSZ Budapest 

Film 

1.107 15.553 8.237.335 

12.01. AZ IGAZI 

MIKULÁS 

Hungarotop 1.076 34.765 7.161.786 

03.24. DALLAS 

PASHAMENDE 

Budapest 

Film 

812 19.693 5.744.351 

10.27. A FÉNY 

ÖSVÉNYEI 

Mokép 378 9.292 4.187.681 

10.06. A 

PORCELÁNBABA 

Budapest 

Film 

537 7.166 2.746.249 

11.17. KULCSÁR & A 

HAVEROK 

SPI 205 2.399 1.209.890 

01.20. JÓZSEF ÉS 

TESTVÉREI 

Budapest 

Film 

287 4.271 1.026.885 

11.03. ÉG VELED! Hungarotop 265 3.333 931.163 

11.10. JOHANNA  Mokép 134 2.066 901.163 

12.10. ÜVEGFAL Hungarotop 56 598 58.980 

 Összes film:  16 db  Összes 

előadás- 

szám: 

22.851 

Összes 

nézőszám: 

 

     1.120.377 

Összes 

jegybevétel: 

 

785.259.643 

 

A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest 

A filmek száma összesen:  219   db  

 

ebből:          

 

magyar film:       16 db (  7,3 %) 
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külföldi film      203    db (   %)                                                        

                                                                  ebből: 

 

                                                                  európai gyártású:   78 db (  38,5%  /35,6 %/) 

                                                                  USA gyártású:  105 db( 51,7 %  / 48%/) 

                                                                  egyéb külföldi gyártású: 20 db (9,8 % /9,1%/) 

 

Nézőszám összesen:  10.786.025    fő,  

                                   ebből a magyar filmek nézőinek száma   1.120.377  ( 10,4%)    

 

Az összes jegybevétel:  9.105.654.266, - Ft.,  

                                     ebből a magyar filmek jegybevétele     785.259.643 - Ft. (8,6%) 

 

Átlagos jegyárak:      összes film:  844 ,- Ft./fő 

                                  magyar film: 701,- Ft./fő 

 

2005. 

Fesztiválszereplések 

 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ/STÁTUSZ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál Dallas Pashamende/Pejó 

Robert/Panoráma CICAE ELISMERŐ 

OKLEVÉL 

 

Sorstalanság/Koltai Lajos 

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Before Dawn/Kenyeres Bálint/Versenyben 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál Sorstalanság/Koltai Lajos 

 

Before Dawn/Kenyeres Bálint 

 

Johanna/Mundruczó Kornél 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál Másnap/Janisch Attila 

 

Dealer/Fliegauf Bence 

 

Kontroll/Antal Nimród 

 

Rengeteg/Fliegauf Bence 

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál Dealer/Fliegauf Bence 

 

A temetetlen halott/Mészáros Márta 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál A porcelánbaba/Gárdos Péter 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál A miskolci boniésklájd/Deák Krisztina 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál A temetetlen halott/Mészáros 
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Márta/Versenyben 

 

Before Dawn/Kenyeres Bálint/Forum of 

Independents 

 

Dallas Pashamende/Pejó Róbert/ Forum of 

Independents 

 

Nyócker!/Gauder Áron/ Forum of 

Independents 

 

Sorstalanság/Koltai Lajos/Horizons 

 

Tom Tamás/Cserháti Gabriella, Fabien 

Lartigue/ Forum of Independents 

 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál  

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál Tamara/Hajdu Szabolcs 

 

Montreal World Film Fesztivál 

A temetetlen halott/Mészáros Márta 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál A porcelánbaba/Gárdos Péter/Versenyben 

AZ OROSZ FILMKRITIKUSOK 

ELISMERŐ OKLEVELE 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Kész cirkusz/Dyga Zsombor 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál Dallas Pashamende/Pejó Róbert 

/Versenyben 

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Nyócker!/Gauder Áron 

 

Kis Apokrif No.2./Mundruczó Kornél 

 

Dallas Pashamende/Pejó Robert 

 

Before Dawn/kenyeres Bálint 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál Ballada/Iványi Marcell 
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2006. 

Forgalmazás 

 

Magyar filmek 

Bemutató 

2006./ 

Cím Forgalmazó Előadás 

szám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

03.30. A HALÁL 

KILOVAGOLT 

PERZSIÁBÓL  

Mokép 299 2.002 751.105 

01.03. A HERCEG 

HALADÉKA 

HungariCom 1.261 29.726 8.681.376 

09.21. AZ ÉLET 

VENDÉGE – 

CSOMA 

LEGENDÁRIUM  

Hungarotop 434 7.895 3.376.287 

11.02. BUDAKESZI 

SRÁCOK 

Hungarotop 614 15.474 4.303.576 

03.09. DE KIK AZOK A 

LUMNICER 

NŐVÉREK  

Hungarotop 1.965 46.916 21.141.419 

09.28. EGY BOLOND 

SZÁZAT CSINÁL 

Hungarotop 6.362 144.412 112.068.979 

10.12. EDE MEGEVÉ 

EBÉDEM 

Hungarotop 544 6.543 2.816.491 

08.31. EGYETLENEIM Budapest 

Film 

561 12.264 5.365.054 

02.23. FEHÉR TENYÉR Hungarotop 1.972 59.378 24.024.780 

10.05. FÉRFIAKT Hungarotop 515 5.505 3.286.570 

 

03.23. 

 

HERMINAMEZŐ  

SZELLEMJÁRÁS 

 

 

Budapest 

Film 

 

77 

 

694 

 

288.150 

11.23. IDEGÖLŐ HungariCom 2.599 34.395 30.872.601 

02.16. KÚTFEJEK Hungarotop 3.799 101.391 69.991.589 

11.23. MADÁR-

SZABADÍTÓ, 

 FELHŐ, SZÉL 

Budapest 

Film 

113 1.803 1.108.494 

08.23. MAGYAR 

SZÉPSÉG 

HungariCom 413 4.862 2.367.995 

09.13. MANSFELD HungariCom 2.340 81.317 27.115.142 

09.07. RANDEVÚ Hungarotop 370 5.213 930.525 

02.09. ROKONOK InterCom 4.977 187.710 113.553.007 

10.23. SZABADSÁG, 

SZERELEM 

InterCom 8.208 451.654 366.302.346 

11.16. SZTORNÓ Hungarotop 417 7.868 3.510.720 
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11.09. TAXIDERMIA Hungarotop 914 30.326 15.040.538 

02.02. TIBOR VAGYOK, 

DE HÓDÍTANI 

AKAROK 

HungariCom 5.699 158.382 113.340.054 

01.19. ÜVEGTIGRIS 2.  Budapest 

Film 

6.431 304.021 268.427.194 

11.23. VADÁSZAT 

ANGOLOKRA 

Hungarotop 254 5.516 1.222.506 

 Összes film: 23 db  Összes 

előadás- 

szám: 

51.138 

Összes 

nézőszám: 

 

     1.705.267 

Összes 

jegybevétel: 

 

1.199.886.498 

 

A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest 

A filmek száma összesen:    220 db  

 

ebből:          

 

magyar film:     23   db ( 10,4  %) 

 

külföldi film:    197  db (  89,6%%)     ebből  

 

                                                               európai gyártású:  80 db ( 40,5%  / 36,4%/) 

                                                               USA gyártású: 107db (54,2 %  /48,6%/) 

                                                               egyéb külföldi gyártású:10 db (5,3% /4,6%/) 

  

Nézőszám összesen:   10.486.401   fő,  

                                    ebből a magyar filmek nézőinek száma   1.705.267  ( 16,3%)    

 

Az összes jegybevétel: 8.925.129.937 , - Ft.,  

                                     ebből a magyar filmek jegybevétele     1.199.886.498  - Ft. (22,4%) 

 

Átlagos jegyárak:    összes film:   851,- Ft./fő 

                                magyar film: 703,- Ft./fő 
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2006. 

Fesztiválszereplések 

 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ/STÁTUSZ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál  

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Taxidermia/ Pálfi György/Un Certain 

Regard 

 

A vírus/Kocsis Ágnes/Cinéfondation 

(harmadik díj, megosztva) 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál  

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál A porcelánbaba/Gárdos Péter/Elismerő 

oklevél 

 

Fekete kefe//Vranik Roland/Elismerő 

oklevél 

 

Johanna/Mundruczó Kornél/Elismerő 

oklevél 

Indiai (Goa)Nemzetközi Filmfesztivál Madárszabadító, felhő, szél/ 

Szaladják „Taikyo”István 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Csak szex és más semmi/Goda Krisztina 

 

Friss levegő/Kocsis Ágnes 

 

Maestro/M.Tóth Géza 

 

Rokonok/Szabó István 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál Az utolsó blues/Gárdos Péter 

 

Csak szex és más semmi/Goda Krisztina 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Fehér tenyér/Hajdu Szabolcs/Elismerő 

oklevél 

 

Friss levegő/Kocsis Ágnes 

 

Taxidermia/Pálfi György 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál Az élet vendége/Csoma-

legendárium/Szemző Tibor/Kritikusok 

Hete versenyben, Elismerő oklevél 

 

 

Kythéra/Mészáros Péter/”Filmmakers of 

the Present” versenyben 

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál Johanna/Mundruczó Kornél 

A fekete kutya/Forgács Péter 
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Montreal World Film Fesztivál Csak szex és más semmi/Goda Krisztina 

 

Friss levegő/Kocsis Ágnes/Elsőfilmesek  

versenye 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál Csak szex és más semmi/Goda Krisztina 

 

Rokonok/Szabó István 

 

Taxidermia/Pálfi György 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Madárszabadító, felhő, szél 

/Szaladják „Taikyo” István 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Rokonok/Szabó István 

 

Maestro/M. Tóth Géza 

 

Friss levegő/Kocsis Ágnes/Versenyben 

FIPRESCI-DÍJ  

 

Fehér tenyér/Hajdú Szabolcs 

 

Before Dawn/Kenyeres Bálint 

 

A virus/Kocsis Ágnes 

 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál Egyetleneim /Nemes Gyula/Kritikusok 

Hete versenyben 

 

Levelek/Cakó Ferenc/ Corto Cortissimo 

versenyben 
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2007. 

Forgalmazás 

 

Magyar filmek 

Bemutató 

2007./ 

Cím Forgalmazó Előadásszá

m 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

04.19. 56 CSEPP VÉR Hungarotop 1.907 67.785 19.878.777 

03.22. A HÉT 

NYOLCADIK 

NAPJA 

HungariCom 313 2.257 1.126.994 

10.18. A NAP UTCAI 

FIÚK 

HungariCom 741 11.382 4.265.240 

04.26. AZ EMIGRÁNS Hungarotop 857 22.618 9.374.730 

 

12.06. 

 

BOLDOG ÚJ 

ÉLET 

 

Budapest 

Film 

 

91 

 

2.055 

 

873.754 

03.29. BUHERA-

MÁTRIX 

HungariCom 1.635 30.633 10.839.070 

10.04. CSENDKÚT Hungarotop 291 3.946 1.107.490 

10.25. DOLINA Hungarotop 336 4.682 2.226.113 

11.29. EGON ÉS 

DÖNCI 

HungariCom 2.230 21.737 17.383.950 

01.26. EMELET HungariCom 379 3.792 1.718.191 

09.20. FARKAS Hungarotop 284 2.489 1.018.252 

01.04. FRISS LEVEGŐ Mokép 695 8.880 4.902.059 

03.15. HASUTASOK Hungarotop 2.999 107.260 41.604.048 

11.22. ISZKA 

UTAZÁSA 

Hungarotop 360 6.348 3.628.516 

01.11. KONYEC Hungaricom 3.914 108.499 74.429.499 

03.08. KYTHÉRA Budapest 

Film 

207 3.117 1.312.317 

11.08. LÁNYOK Hungarotop 590 4.391 2.443.807 

01.25. LORA Hungarotop 3.560 106.654 46.911.104 

12.20. MACSKAFOGÓ 

2. – A SÁTÁN 

MACSKÁJA 

Budapest 

Film 

2.707 169.312 164.189.477 

10.18. MEGY A GŐZÖS Budapest 

Film 

6.227 209.359 185.245.382 

03.22. NINCS 

KEGYELEM 

Hungarotop 340 6.417 1.131.607 

03.01. NOÉ BÁRKÁJA Hungarotop 1.440 51.903 15.396.473 

11.29. OFF 

HOLLYWOOD 

Hungarotop 333 3.025 1.731.180 

03.29. ÓPIUM – EGY 

ELMEBETEG 

Hungarotop 1.682 48.581 18.068.939 
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NŐ NAPLÓJA 

10.04. OVERNIGHT Budapest 

Film 

1.048 14.120 10.913.409 

02.14. S.O.S. 

SZERELEM 

Best 

Hollywood 

7.630 238.849 219.877.331 

12.13. TÖREDÉK Hungarotop 105 1.883 938.210 

09.13. ZUHANÓ-

REPÜLÉS 

HungariCom 2.323 32.068 26.939.387 

 Összes film:  

          28 db 

 Összes 

előadás 

szám: 

45.224 

Összes 

nézőszám: 

1.294.042 

Összes 

jegybevétel: 

889.475.306 

 

A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest 

A filmek száma összesen:203 db   

 

ebből:          

 

magyar film 28 db (13,8%) 

 

külföldi film  175 db (%)                         ebből:  

 

                                                                  európai gyártású:  61 db (34,8 %   /30%/) 

                                                                  USA gyártású: 106  (60,6%  /52,2%/) 

                                                                  egyéb külföldi gyártású:  8 db (4,6% 4 /%/) 

 

Nézőszám összesen: 9.544.327 fő,  

                                  ebből a magyar filmek nézőinek száma  1.294.042 fő (13,6%) 

 

Az összes jegybevétel:8.548.798.532 , - Ft.,   

                                    ebből a magyar filmek jegybevétele  889.475.306 ,- Ft. (10,4%) 

 

Átlagos jegyárak:    összes film:  896 ,- Ft./fő 

                                magyar film: 687,- Ft./fő 
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2007. 

Fesztiválszereplések 

 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ/STÁTUSZ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál Boldog új élet/Bogdán Árpád/Panorama, 

Elismerő oklevél 

 

Férfiakt/Esztergályos Károly 

 

Iszka utazása/Bollók Csaba/Generation, 

versenyben 

 

Jegyzőkönyv-Mansfeld Péter 

emlékére/Szilágyi Varga 

Zoltán/Versenyben 

 

Szabadság, szerelem/Goda 

Krisztina/Berlinare Spesial 

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál A londoni férfi/Tarr Béla/Versenyben 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál A londoni férfi/Tarr Béla 

 

Kythéra/Mészáros Péter 

 

Szabadság, szerelem/Goda Krisztina 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál A londoni férfi/Tarr Béla 

 

Friss levegő/Kocsis Ágnes/Elismerő oklevél 

 

Szabadság, szerelem/Goda Krisztina 

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál Szeon/Török Ferenc 

 

Kísértések/Kamondi Zoltán 

 

Hukkle/Pálfi György 

 

Fekete kefe/Vranik Roland 

 

Dolina/Kamondi Zoltán 

 

Dealer/Fliegauf Bence 

 

A porcelánbaba/Gárdos Péter 

 

A hét nyolcadik napja/Elek Judit 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Before Dawn/Kenyeres Bálint 

 

Iszka utazása/Bollók Csaba 
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Taxidermia/Pálfi György 

 

Szabadság, szerelem/Goda Krisztina 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál Konyec-Az utolsó csekk a pohárban 

/Rohonyi Gábor 

 

Lora/Herendi Gábor 

 

Nincs kegyelem/Ragályi 

Elemér/Versenyben 

 

Noé bárkája/Sándor Pál 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Boldog új élet/Bogdán Árpád/East of the 

West versenyben 

 

Dolina/Kamondi Zoltán/Versenyben 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál Tejút/Fliegauf Bence/Filmmakers of the 

Present versenyben, ARANY LEOPÁRD 

 

Johanna/Mundruczó Kornél 

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál Taxidermia/Pálfi György 

Friss levegő/Kocsis Ágnes 

Montreal World Film Fesztivál Férfiakt/Esztergályos Károly 

 

Ópium – Egy elmebeteg nő naplója/Szász 

János 

 

Mansfeld/Szilágyi Andor 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál Férfiakt/Esztergályos Károly 

 

Ópium – Egy elmebeteg nő naplója/Szász 

János/Versenyben, a LEGJOBB 

SZÍNÉSZNŐ Díja 

 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál  

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Tejút/Fliegauf Bence/Versenyben 

 

Iszka utazása/Bollók Csaba/Versenyben 

 

Dolina/Kamondi Zoltán/Versenyben 

 

Boldog új élet/Bogdán Árpád 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál Türelem/Nemes Jeles László/Corto 

Cortissimo versenyben 
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2008. 

Forgalmazás 

Magyar filmek 

Bemutató 

2008./ 

Cím Forgalmazó Előadás 

szám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

02.14. 9 ½ RANDI Budapest 

Film 

7.398 201.420 183.753.173 

01.31. A LONDONI 

FÉRFI 

Hungarotop 376 6.821 3.559.367 

10.02. A NYOMOZÓ Budapest 

Film 

1.931 33.643 27.379.091 

04.10. MÁSIK BOLYGÓ HungariCom 372 3.508 1.560.172 

05.15. BAHRTALO! Mokép 350 2.965 1.413.461 

04.10. BAKKERMANN Hungarotop 2.025 27.657 18.923.395 

01.10. CASTING 

MINDEN 

Hungarotop 3.003 50.769 37.612.875 

09.11. DELTA Budapest 

Film 

1.223 21.458 13.998.954 

03.13. ÉLETEK ÉNEKE Hungarotop 337 5.722 2.022.627 

04.17.  ESZTER 

HAGYATÉKA 

Best 

Hollywood 

3.627 57.714 43.675.058 

11.13. FÖVENYÓRA MFFSZ 72 1.012 367.810 

10.30. IMMIGRANTS  

JÓSKA MENNI 

AMERIKA 

HungariCom 2.681 25.375 23.003.080 

11.-13. JACK JACK  AZ 

IGAZI 

ROCKSZTÁR AZ 

ELSŐ PRÓBÁN 

MEGHAL 

Budapest 

Film 

168 1.416 909.160 

01.24. KALANDORK Budapest 

Film 

3.895 80.327 65.352.318 

12.04. KAMÉLEON HungariCom 3.360 73.588 77.017.527 

04.17. KIS VUK Budapest 

Film 

3.915 61.761 38.935.340 

04.24. LASSÚ TÜKÖR Álomvadász 179 3.358 1.257.857 

03.20. MAJDNEM SZŰZ HungariCom 1.542 20.338 9.412.431 

11.06 MARIÓ A 

VARÁZSLÓ 

Budapest 

Film 

369 3.802 1.986.385 

10.23. MÁZLI HungariCom 1.297 12.763 9.677.227 

02.21.  NYUGALOM Hungarotop 688 12.649 7.652.765 

03.06. PÁNIK HungariCom 2.028 27.447 20.226.875 

10.16. PARA Budapest 

Film 

1.063 9.826 7.905.475 
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09.18. TABLÓ Best 

Hollywood 

349 4.166 1.655.165 

12.18. VALAMI 

AMERIKA 2. 

Budapest 

Film 

2.917 180.054 192.660.097 

 Összes film: 25 db  Összes 

előadás- 

szám 

45.165 

Összes 

nézőszám 

928.299 

 

Összes 

jegybevétel 

791.917.685 

 

A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest 

A filmek száma összesen: 201 db   

 

ebből:          

 

magyar film: 25 db (12,2%) 

 

külföldi film: 176 db (87,8%)           ebből:  

                                                           európai gyártású: 65 db (37%   /32,4%/) 

                                                           USA gyártású: 97 db (55%  /48,3%/) 

                                                           egyéb külföldi gyártású:14 db (8%  /7,1%/) 

 

Nézőszám összesen: 9.381.460 fő,  

                                      ebből a magyar filmek nézőinek száma 928.299 (9,9%) 

 

Az összes jegybevétel: 9.260.659.802, - Ft.,  

                                     ebből a magyar filmek jegybevétele 791.917.685- Ft. (8,6%) 

 

Átlagos jegyárak:      összes film: 987,- Ft./fő 

                                  magyar film: 853,- Ft./fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

2008. 

Fesztiválszereplések 

 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál  

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Delta/Mundruczó Kornél/Versenyben, 

FIPRESCI-díj 

 

411-Z/Erdélyi Dániel/Versenyben 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál Off Hollywood/Hajdu Szabolcs 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál A londoni férfi/Tarr Béla 

 

Iszka utazása/Bollók Csaba 

 

Tejút/Fliegauf Bence 

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál Tejút/Fliegauf Bence 

 

Nyugalom/Alföldi Róbert 

 

Eszter hagyatéka/Sipos József 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Tejút/Fliegauf Bence 

 

Von Höfler vagyok/Forgács 

Péter/Versenyben 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál Pánik/Till Attila 

 

Márió, a varázsló/Almási 

Tamás/Versenyben 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál A londoni férfi/Tarr Béla 

 

A nyomozó/Gigor Attila/Versenyben, 

Elismerő oklevél, DON QUIJOTE-díj 

 

Az élet vendége – Csoma-

legendárium/Szemző Tibor 

 

Bahrtalo/Lakatos Róbert/East of the West 

versenyben, EUROPA CINEMAS LABEL 

 

Delta/Mundruczó Kornél 

 

Letűnt világ/Nemes Gyula/Versenyben, 

Kristály Glóbusz – Legjobb rövid 

dokumentumfilm 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál Első szerelem/Enyedi Ildikó 

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál Tabló/Detre Gábor 

Kakukk/Felméri Cecília 
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Delta/Mundruczó Kornél 

Montreal World Film Fesztivál A nyomozó/Gigor Attila 

 

Another Planet/Moldoványi Ferenc 

 

Eszter hagyatéka/Sipos 

József/Elsőfilmesek versenyében 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál Majdnem szűz/Bacsó Péter/Versenyben 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál  

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál 411-Z/Erdélyi Dániel 

 

A nyomozó/Gigor Attila/Versenyben 

FIPRESCI-DÍJ 

 

Életek éneke/Bereczki Csaba/Versenyben 

 

Ergo/M. Tóth Géza/Versenyben 

 

Farkasember/Vécsei Márton/Versenyben 

 

Kakukk/Felméri Cecilia/Versenyben 

 

Mozzart/Hegedüs 2 László/Versenyben 

 

 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál Vacsora//Perlmann Karcsi/ Corto 

Cortissimo versenyben, Elismerő oklevél 
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2009. 

Forgalmazás 

Magyar filmek 

Bemutató 

2009./ 

Cím Forgalmazó Előadásszám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

11.05, 1 Mozinet 427 6.443 3.829.900 

11.05. A legbátrabb város 

(dokumentumfilm) 

Közép-

európai 

Médiaintézet 

184 2.231. 1.263.600 

04.16. ÁLOM.NET Movieline 

Entertainment 

3.768 54.076 41.986.330 

03.19.  APAFÖLD Mozinet 222 5.294 2.656.575 

06.09. BOSZORKÁNYKÖR Quality 

Pictures 

n.a. 3.718 2.256.469 

10.08. CSIRIBIRI Objektív 

Filmstúdió 

1.854 23.589 14.684.445 

09.17. Hitvallók és 

ügynökök 

(dokumentumfilm) 

Európa 2000 n.a. 1.277 644.900 

06.04 INTIM FEJLÖVÉS Katapult Film 947 15.101 8.597.585 

10.20. KOCCANÁS Szuez Film 220 1.296 1.043.860 

02.05. MADE IN 

HUNGÁRIA 

Budapest Film 7.831 224.941 213.385.516 

02.05. NEM VAGYOK A 

BARÁTOD 

Budapest Film 196 3.452 1.564.650 

02.19. PAPÍRKUTYÁK Cinema Star 6.293 78.221 51.772.770 

04.09. PAPÍRREPÜLŐK Budapest Film 799 8.429 5.479.717 

12.10. POLIGAMY  Sky Film 3.668 90.959 95.143.114 

04.16. PRIMA 

PRIMAVERA 

Mokép 252 2.961 1.234.352 

03.12. Puskás Hungary 

(dokumentumfilm) 

FilmPlus 1.046 24.084 10.912.613 

09.10. RÓZSASZÍN SAJT Mozinet 606 5.393 3.052.280 

12.14. Slágerfilm 

(dokumentumfilm) 

Cineral 60 565 317.600 

05.07.  Szíven szúrt ország 

(dokumentumfilm) 

HungariCom 845 12.449 6.403.245 

11.05. SZOBAFOGSÁG Sky Film 991 6.960 4.977.400 

10.01. TRÉFA Budapest Film 473 6.231 3.643.985 

10.22. UTOLSÓ IDŐK Budapest Film 432 4.267 2.339.455 

10.15. UTOLSÓ JELENTÉS 

ANNÁRÓL 

Hunnia 

Filmstúdió 

1.472 22.354 14.009.125 

  

Összes film: 23 db 

  

Összes 

előadás-

szám 

32.586 

 

Összes 

néző-

szám 

584.882 

 

Összes 

jegybevétel 

491.199.486 
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A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest 

A filmek száma összesen: 193 db   

 

ebből:          

 

magyar film: 23 db (12,1%) 

 

külföldi film: 170 db (87,9%)           ebből:  

                                                           európai gyártású: 68 db (40%   /35,2%/) 

                                                           USA gyártású: 93 db (54,7%  /48,2%/) 

                                                           egyéb külföldi gyártású: 9 db (5,3%  /4,5%/) 

 

Nézőszám összesen: 10.704.000 fő,  

                                   ebből a magyar filmek nézőinek száma 584.882 fő (5,5%) 

 

Az összes jegybevétel: 10.350.460.000, - Ft.,  

                                   ebből a magyar filmek jegybevétele 491.199.484,- Ft. (7,7%) 

 

Átlagos jegyárak:       összes film: 966,- Ft./fő 

                                   magyar film: 839,- Ft./fő 
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2009. 

Fesztiválszereplések 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál  

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál  

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál Apró örömök/Bálint Ibolya 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál  

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál Valami Amerika 2/Herendi Gábor 

 

Mázli/Keményffy Tamás 

 

Apaföld/Nagy Viktor Oszkár 

 

A hetedik kör/Sopsits Árpád 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Nem vagyok a barátod/Pálfi György 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál A vágyakozás napjai/Pacskovszky 

József/Versenyben 

 

Boszorkánykör/Zsigmond Dezső 

 

Kaméleon/Goda Krisztina 

 

Made in Hungária/Fonyó Gergely 

 

Utolsó idők/Mátyássy Áron 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Made in Hungária/Fonyó Gergely 

 

Utolsó idők/Mátyássy Áron 

 

Nem vagyok a barátod/Pálfi György 

 

A hetedik kör/Sopsits Árpád 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál Variációk/Esztergályos 

Krisztina/Versenyben, EZÜST LEOPÁRD-

díj 

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál  

Montreal World Film Fesztivál Made in Hungária/Fonyó Gergely 

 

Utolsó idők/Mátyássy Áron 

 

A hetedik kör/Sopsits Árpád 

 

Rózsaszín sajt/Tóth Barnabás 

 

Fordítva/Spáh Dávis 

 

A repülés története/Kenyeres Bálint 
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Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál Tréfa/Gárdos Péter 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Kaméleon/Goda Krisztina 

/Versenyben 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál A repülés története/ 

Kenyeres Bálint/Versenyben 

 

Adás/Vranik Roland 

 

Mama/ M. Tóth Géza/Versenyben 

 

Utolsó idők/Mátyássy Áron 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál  
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2010. 

 

Forgalmazás
266

 

 

Magyar filmek 

 

Bemutató 

2010./ 

Cím Forgalmazó Előadásszám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

01.28. HETEDIK KÖR Hunnia 

Filmstúdió Kft. 

n.a. n.a. n.a. 

02.11. KÖNTÖRFALAK Filmteam Kft. n.a. 13.792 8.950.737 

02.11. ODA AZ 

IGAZSÁG 

Mozinet n.a. n.a. n.a. 

02.25. SZINGLIK 

ÉJSZAKÁJA 

Movieline n.a. n.a. n.a. 

04.29. ÁTOK Filmklik n.a. n.a. n.a. 

06.03. INKUBÁTOR 56 Films 174 2.223 1.134.586 

09.16. A CSODÁLATOS 

UNIVERZUM 

Gráner Inox n.a. n.a. n.a. 

10.07. MINDSZENTY- A 

FEHÉR 

VÉRTANÚ 

Korona Film n.a. n.a. n.a. 

10.14. KOLORÁDÓ KID CameoFilm n.a. n.a. n.a. 

10.28. DOBOGÓ 

KÖVEK 

Drastique n.a. n.a. n.a. 

12.16. AZ ÜGYNÖKÖK 

A 

PARADICSOMBA 

MENNEK 

Videopartner n.a. n.a. n.a. 

12.16. ÜVEGTIGRIS 3. SZUEZFILM 3.080 174.618 198.808.753 

12.02. ZIMMER FERI 2. HungariCom 2.705 34.517 36.047.597 

03.18. IGAZÁBÓL APA InterCOM 3.449 28.262 27.120.225 

03.18. BIBLIOTHEQUE 

PASCAL 

SZUEZFILM 1.487 23.372 18.958.636 

08.12. BOGYÓ ÉS 

BABÓCA 

KEDD 1.466 25.116 17.615.377 

01.14. HALÁLKERINGŐ SZUEZFILM 948 7.996 5.647.328 

 

06.16. BŰN ÉS 

BŰNTELENSÉG 

Absolva Consult n.a. 5.021 4.295.961 

04.01. CZUKOR SHOW HungariCom 1.243 6.081 3.693.265 

09.09. SZELÍD 

TEREMTÉS- A 

FRANKENSTEIN 

TERV 

SZUEZFILM 426 3.187 2.369.685 

05.06. SZÉLCSEND HungariCom 646 3.787 2.215.140 

02.18. ÍGY, AHOGY HungariCom 566 4.113 2.176.265 
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VAGYTOK 

06.10. LÁTOGATÁS Mythberg+ 

Mozinet 

457 3.421 1.768.690 

01.14. A NIBELUNG 

LAKÓPARK 

SZUEZFILM 228 2.290 1.613.135 

09.23. VESPA Mozinet 269 3.630 1.542.775 

05.05. BUDAPEST Mozinet 363 2.290 1.449.495 

01.07. ADÁS SZUEZFILM 235 1.293 902.825 

10.28. MINDSZENTY-

SZERETLEK 

FAUST 

Mokép-Pannónia 219 1.485 887.745 

12.23. PRESSZÓ 10 ÉV Hungaricom 60 675 269.900 

11.11. ÖRVÉNY Hunnia 

Filmstúdió 

n.a. n.a. n.a. 

11.18. A FÖLD 

SZERETŐJE 

HORATIOFILM n.a. n.a. n.a. 

11.25. A VÁGYAKOZÁS 

NAPJA 

FilmPlus n.a. n.a. n.a. 

 Összes film:   

32 db 

 Összes 

előadás-szám 

18.021 

Összes 

nézőszám 

347.619 

Összes 

jegybevétel 

337.468.120 
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2010. 

Fesztiválszereplések 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál  

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Pál Adrienn/Kocsis Ágnes FIPRESCI-Díj 

 

Szelíd teremtés- A Frankenstein 

terv/Mundruczó Kornél versenyben 

 

Itt vagyok/Szimler Bálint 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál A vágyakozás napjai/Pacskovszky József 

 

Születésnap/Csukás Sándor 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál  

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál A Föld Szeretője/Pozsgai zsolt 

 

Rózsaszín sajt/Tóth Barnabás 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Szelíd teremtés- A Frankenstein 

terv/Mundruczó Kornél 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál Oda az igazság/ Jancsó Miklós 

 

East Side Story/Bollók Csaba, Török 

Ferenc, Bodzsár Márk, Hajdu Szabolcs 

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál A torinói ló/ Tarr Béla 

Látogatás/Pejó Róbert 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál  

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál  

Montreal World Film Fesztivál Kolorádó Kid/Vágvölgyi B. András 

 

Köntörfalak/Dyga Zsombor 

 

Látogatás/Pejó Róbert 

 

Vespa/Groó Diána 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál Látogatás/Pejó Róbert versenyben 

 

Utolsó jelentés Annáról/Mészáros Márta 

versenyben 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Czukor Show/Dömötör Tamás versenyben 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Látogatás/Pejó Róbert 

 

Pál Adrienn/Kocsis Ágnes 

 

Ünnep/Császi Ádám 

 

Bibliothéque Pascal/Hajdu Szabolcs 
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A zöld sárkány gyermekei/Miklauzic 

Bence 

 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál  
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2011. 

 

Forgalmazás
267

 

 

Magyar filmek 

 

Bemutató 

2011./ 

Cím Forgalmazó Előadásszám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

05.19. KELETI SZÉL Tivoli n.a. n.a. n.a. 

10.20. A KALAND PCN n.a. n.a. n.a. 

11.17. EAST SIDE 

STORY 

Vertigo n.a. n.a. n.a. 

12.15. SOS LOVE Fórum Hungary 2.499 28.682 38.028.280 

06.02. BOGYÓ ÉS 

BABÓCA 

KEDD n.a. 13.011 10.769.265 

03.17. PÁL ADRIENN Mozinet 774 10.314 8.382.350 

12.08. DIÓTÖRŐ Vertigo 646 5.401 6.736.750 

10.13. A VIZSGA Vertigo 590 6.543 5.432.700 

12.08. AZ EMBER 

TRAGÉDIÁJA 

Mozinet 173 6.778 5.043.500 

03.31. A TORINÓI LÓ Cirko 385 5.041 4.127.357 

05.12. TEAM BUILDING Vertigo 607 4.974 3.657.570 

02.17. VISSZATÉRÉS Mozinet 295 2.033 1.153.255 

11.10. A HALÁLBA 

TÁNCOLTATOTT 

LEÁNY 

Mozinet 187 1.147 740.970 

12.08. KOPASZKUTYA 

2. 

Vertigo 179 850 653.130 

11.24. AZ ÉN 

AMERIKÁM 

Vertigo 119 857 473.650 

05.05. APACSOK Vertigo 292 1.220 90.662 

 Összes film: 16 db  Összes 

előadásszám 

6.746 

Összes 

nézőszám 

86.851 

Összes 

jegybevétel 

85.289.939 

 

 

2011. 

Fesztiválszereplések 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál A torinói ló/Tarr Béla/ Zsűri Nagydíj-Ezüst 

Medve, FIPRESCI-díj 

 

Erdő/Kárpáti György Mór 

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál  

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál Szelíd teremtés- A Frankenstein 

terv/Mundruczó Kornél 
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A torinói ló/Tarr Béla 

 

Foszfor/Csuja László 

 

 

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál Szelíd teremtés- A Frankenstein 

terv/Mundruczó Kornél 

 

A torinói ló/Tarr Béla 

 

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál  

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál A torinói ló/Tarr Béla/Életműdíj 

 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál  

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál A torinói ló/Tarr Béla 

 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál Végtelen percek/Felméri Cecília 

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál  

Montreal World Film Fesztivál A halálba táncoltatott leány/Hules Endre 

 

Kaland/Sipos József 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál A torinói ló/Tarr Béla 

 

Visszatérés/Elek Judit 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Csicska/Till Attila/Legjobb rövidfilm 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Finale/Simonyi Balázs 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál  
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2012. 

 

Forgalmazás
268

 

 

Magyar filmek 

 

Bemutató 

2012./ 

Cím Forgalmazó Előadásszám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

01.26. SHERLOCK 

HOLMES 

NEVÉBEN 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

04.05. NYÓCKER 8D-

BEN 

Csorba és 

Lakatos Kft. 

n.a. n.a. n.a. 

05.10. MAGYAR VÁRAK 

ÉS KASTÉLYOK 

3D Film Kft. n.a. n.a. n.a. 

07.19. AZ ŰRKUTATÁS 

TÖRTÉNETE 

3D Film Kft. n.a. n.a. n.a. 

10.04. A TERMÉSZET IQ-

JA 

Gauranga Kft. n.a. n.a. n.a. 

10.11. AGLAJA Ristretto n.a. n.a. n.a. 

10.18. MAGIC BOYS Focus-Fox n.a. n.a. n.a. 

03.08. AZ AJTÓ Mokép-

Pannónia 

3.614 63.589 60.268.686 

12.20. NEJEM , 

NŐM,CSAJOM 

Pro Video 1.235 30.296 39.840.849 

10.04. TÜSKEVÁR Fény Film Kft. 1.694 32.085 17.234.278 

04.05. CSAK A SZÉL Budapest Film 953 9.611 9.040.270 

09.13. DRÁGA 

BESÚGOTT 

BARÁTAIM 

Vertigo 435 6.587 4.463.690 

01.12. RETRO 

SZERELEM 

SZUEZ 277 2.105 1.730.978 

02.16. ISZTAMBUL Mozinet 453 2.297 1.708.383 

12.20. FLUOR FILM Fórum Hungary 71 468 381.090 

11.15. ÁLLATOKRÓL, 

EMBEREKRŐL 

Cirko 84 426 335.761 

04.19. MAGYARORSZÁG 

2011 

Cirko 132 479 314.071 

01.19. LEGJOBB 

SZÁNDÉK 

SZUEZ 68 559 313.031 

10.11. KOMOLY 

DOLGOK 

SZUEZ 1 26 20.000 

 Összes film:  19 db  Összes 

előadásszám 

9.017 

Összes 

nézőszám 

148.528 

Összes 

jegybevétel 

135.651.087 
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2012. 

Fesztiválszereplések 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál Csak a szél/Fliegauf Bence/ Zsűri Nagydíj- 

Ezüst Medve, Amnesty International díja, 

Peace Filmdíj 

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Final Cut- Hölgyeim és Uraim/ 

Pálfi György 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál  

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál Csak a szél/Fliegauf Bence 

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál Aglaja/Deák Krisztina 

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál  

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál  

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Csak a szél/Fliegauf Bence 

 

Drága besúgott barátaim/Cserhalmi Sára 

 

Az ajtó/Szabó István 

 

A vizsga/Bergendy Péter 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál  

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál  

Montreal World Film Fesztivál A vizsga/Bergendy Péter 

 

Utolsó rapszódia/Gyöngyössy Bence 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál Az ajtó/Szabó István 

 

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál Isztambul/Török Ferenc 

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál  

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Drága besúgott barátaim/Cserhalmi 

Sára/Elsőfilmes verseny fődíja 

 

Final Cut- Hölgyeim és Uraim/ 

Pálfi György 

 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál  
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2013. 

 

Forgalmazás
269

 

 

Magyar filmek 

 

Bemutató 

2013./ 

Cím Forgalmazó Előadásszám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

02.21. CYCLE Focus Fox n.a. n.a. n.a. 

05.09. GINGERCLOWN 

3D 

Movierockets n.a. n.a. n.a. 

11.14. ATTILA 

LEGENDÁJA 

Goldmeeting n.a. n.a. n.a. 

12.05. COMING OUT HungariCom 3.222 92.668 122.243.402 

10.14. ISTENI MŰSZAK A Company 1.836 17.767 20.492.209 

09.19 A NAGY FÜZET Budapest Film 1.678 20.303 18.786.4410 

03.07. NEKEM 

BUDAPEST 

Cirko 213 1.706 1.430.576 

 Összes film:  7 db  Összes 

előadásszám 

6.949 

Összes 

nézőszám 

132.444 

Összes 

jegybevétel 

162.952.628 

 

2013. 

Fesztiválszereplések 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál  

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál  

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál  

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál  

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál  

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál Regina/Groó Diána/ Lia Van Leer 

Emlékdíj 

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál  

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál A nagy füzet/Szász János/Kristály Glóbusz 

(Fődíj) 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál  

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál  

Montreal World Film Fesztivál Újratervezés/Tóth Barnabás 

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál  

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál  

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál Nyócker!/Gauder Áron 

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál Isteni műszak/Bodzsár Márk 

 

Kémhatás/Angelus Iván 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál  
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 Forrás: NMHH Nemzeti Filmiroda 2015. január 29. 
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2014. 

 

Forgalmazás
270

 

Magyar filmek 

 

Bemutat

ó 

2014./ 

Cím Forgalmazó Előadásszám 

(alkalom) 

Nézőszám 

(fő) 

Jegybevétel 

(Ft.)  

02.13. MEGDÖNTENI 

HAJNAL TÍMEÁT 

InterCom 4.739 104.904 137.519.062 

12.04. SWING A Company 2.400 54.720 71.486.946 

06.12. FEHÉR ISTEN InterCom 2.899 43.155 53.253.126 

10.30. VAN VALAMI 

FURCSA ÉS 

MEGMAGYARÁZHA

TATLAN 

Cirko 1.509 41.145 52.659.571 

08.28. BOGYÓ ÉS BABÓCA 

3. 

KEDD 2.364 38.603 34.387.904 

09.11. UTÓÉLET Vertigo 1.148 20.480 23.031.463 

09.25. SZABADESÉS Vertigo 841 10.564 10.611.837 

10.16. SENKI SZIGETE A Company 1.113 7.308 8.105.044 

06.05. FEKETE LEVES Krez Film 1.148 5.311 6.027.985 

03.06. COUCH SURF UIP DUNA 893 3.953 4.161.679 

03.20. VIHARSAROK Cirko 420 3.705 3.902.150 

11.27. DRÁGA ELZA Art Deco 

Film Kft. 

436 2.822 3.107.113 

05.21. MAGYAROK A 

BARCÁÉRT 

Flóra Film 497 3.366 2.638.432 

11.13. DÉLIBÁB A Company 523 2.097 2.270.884 

03.09. NEMZETI 

DOKUMENTUMFILM 

Cinework-

film 

64 1.124 1.210.390 

01.23. MAGYAR RETRO 2. ADS 

Service Kft. 

126 597 462.790 

02.21. PARADOR 

HUNGARO 

Anjou 

Lafayette 

8 847 150.600 

12.04. BEROSÁLT A 

REZESBANDA 

Budapest 

Film 

86 220 134.640 

07.04. JACKY’S WORLD Zeon 

Csoport Kft. 

38 126 118.600 

04.17. AURA Dreamcast 

Kft. 

33 72 58.000 

  

 

Összes film: 20 db 

  

 

Összes 

előadásszám 

21.285 

 

 

Összes 

nézőszám 

345.119 

 

 

Összes 

jegybevétel 

415.298.216 
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 Forrás: NMHH Nemzeti Filmiroda 2015. január 29. 
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A magyar filmek viszonyszámai a teljes forgalmazási adatokhoz képest 

A filmek száma összesen:  285   db   

 

ebből:          

 

magyar film:        20  db (   7,7%) 

külföldi film:      265 db (  92,3 %)          

                                                            ebből  

 

                                                            európai gyártású:  130  db (   49 %
271

  / 45%/
272

) 

                                                            USA gyártású:   128 db ( 48,6 %  / 44,9 %/) 

                                                            egyéb külföldi gyártású:      7   db ( 2,4%−  2,6%) 

 

Az összes jegybevétel:  13.277.318.494, - Ft.,  

                                       ebből a magyar filmek jegybevétele    415.298.216 - Ft. (3,22 %) 

 

Nézőszám összesen:    9.967.000  fő,  

                                      ebből a magyar filmek nézőinek száma  345.119 fő   ( 3,5%)    

 

Átlagos jegyárak:      összes film:    1.332,- Ft./fő 

                                  magyar film:  1.200,- Ft./fő 
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 Külföldi filmek arányában 
272

 Összes film arányában 
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2014. 

Fesztiválszereplések 

FESZTIVÁL MEGNEVEZÉSE FILMCÍM/RENDEZŐ 

Berlin Nemzetközi Filmfesztivál Viharsarok/Császi Ádám 

 

Symphony no. 42/Bucsi Réka 

 

El/Ferge Roland/Elismerő oklevél 

Cannes Nemzetközi Filmfesztivál Fehér Isten/Mundruczó Kornél/Un 

Certain Regard fődíj, Palm Dog díj 

 

Provincia/Kárpáti György Mór 

 

A kivégzés/Szőcs Petra versenyben 

Edinburgh Nemzetközi Filmfesztivál  

Hong Kong Nemzetközi Filmfesztivál Symphony no. 42/Bucsi Réka/Elismerő 

oklevél 

 

Indiai (Goa) Nemzetközi Filmfesztivál  

Jeruzsálem Nemzetközi Filmfesztivál  

Kairó Nemzetközi Filmfesztivál  

Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál Szabadesés/Pálfi György/Zsűri Különdíja, 

Legjobb rendezés díja, Europa Cinemas 

Label 

 

Utóélet/Zomborácz Virág versenyben 

 

VAN valami furcsa és 

megmagyarázhatatlan/Reisz Gábor 

versenyben 

 

 

Locarno Nemzetközi Filmfesztivál  

Mar Del Plata Nemzetközi Filmfesztivál  

Montreal World Film Fesztivál  

Moszkva Nemzetközi Filmfesztivál  

Sanghaj Nemzetközi Filmfesztivál  

San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál RETROSPEKTÍV: 

Fekete kefe/Vranik Roland 

Hukkle/Pálfi György 

Johanna/Mundruczó Kornél 

Kontroll/Antal Nimród 

Pál Adrienn/Kocsis Ágnes 

Tokió Nemzetközi Filmfesztivál  

Varsói Nemzetközi Filmfesztivál A parkoló/Miklauzic Bence 

Velence Nemzetközi Filmfesztivál  
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Felelősségű Társaság és a MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtott támogatáshoz a rendkívüli 

kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról  

69) 109/2010. (X. 28.) OGY határozat a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió 

Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. 

vagyona meghatározott körének a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap 

részére történő átadásáról  

70) 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozat a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény 

Alapítvány megszüntetéséről 

71) 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi 

formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos 

intézkedésekről 

 

 

 

 

 

 

 


