
1 
 

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola 

 

 

AZ ÁLLAM SZEREPVÁLLALÁSA A MAGYAR 

FILMMŰVÉSZET ÉS FILMIPAR 2004-2014. KÖZÖTTI 

HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁBAN, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 

A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE ÉS 

HASZNOSÍTÁSÁRA 

 

 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS  

TÉZISEI 

 

 

Foktői János 

2016. 

Témavezető: Grunwalsky Ferenc egyetemi tanár 

  



2 
 

Bevezetés 

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. 

Hipotézisemben körvonalazom annak  a feltétel-

rendszernek az elemeit, amelyek álláspontom szerint e 

feladat megvalósításához szükségesek: így a jogi és 

intézményi háttér megteremtését; a támogatási rendszer 

kiegyensúlyozott működéséhez szükséges források 

biztosítását,  és annak filmszakmai ágazatok közötti 

arányos felosztását; továbbá az állami szerepvállalás 

mértékének, „természetének” megfelelő kialakítását, 

különös tekintettel az állam és a filmszakma közötti 

partnerségi viszonyra. 
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Célom, annak vizsgálata, hogy az állami 

szerepvállalással kapcsolatban megfogalmazott 

elvárásaim miként érvényesültek a filmszakmai 

változásokkal bővelkedő időszakban,  2004-2014.  

között. 

Kutatásom  eredményeit  négy fejezetben foglalom össze, 

a fejezetek végén értékelve a részterület eredményeit, 

hiányosságait, összevetve azokat a hipotézisemben 

megfogalmazott kritériumokkal. Az ötödik fejezetben 

összegzem a vizsgálat tapasztalatait és tanulságait.  

 

I. Jogszabályi és intézményi és finanszírozási 

feltételrendszer alakulása 

Az állami szerepvállalás mibenlétét, hatásait az adott 

korszak jogszabályainak, állami intézményrendszerének 

tükrében lehet objektíven megítélni. Az első fejezetben 

bemutatom a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

megszületésének körülményeit, változásait és a 

módosítások okait. Röviden áttekintem a filmszakmai 

terület közvetlen szabályozására irányuló további 

joganyagot, és szólok a terület működését érintő egyéb 
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szabályrendszerről is. Ezt követően bemutatom a 

filmszakma állami irányításának intézményrendszerét, 

kiemelve az állami költségvetési források elosztásában 

szerepet játszó támogató szervek jogállását és működését.  

II. Az állami támogatások alakulása és az elért 

eredmények  

A támogató szervezetek által elosztott támogatásokat, 

azok felhasználását, illetve annak eredményességét 

vizsgálom. A támogatásokat az egyes támogató 

szervezetek szerinti bontásban és összesítve mutatom be, 

majd ismertetem és elemzem a támogatások 

felhasználásával megvalósult gyártási, forgalmazási 

eredményeket, továbbá bemutatom az vizsgált 

időszakban elért fesztiválsikereket is. Megkísérlem 

meghatározni és összevetni a két kiemelt támogató 

szervezet, a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a 

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 

„támogatási filozófiáját”, illetve röviden szólok az ún. 

filmes  „kisműfajok” támogatásának alakulásáról is. 
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III. A magyar mozgóképörökség hazai szabályozásának 

alakulása, kapcsolódások az Európai Unió 

szabályozásával 

Ebben a fejezetben az a szándékom, hogy ráirányítsam a 

figyelmet a filmszakma e fontos, ámde kevésbé 

közismert területére, amelynek során ismertetem a 

mozgóképörökség  területén történt fontos jogszabályi és 

intézményi változásokat, részletesen bemutatva  a 

Magyar Nemzeti Filmarchívumra (MNFA), a Nemzeti 

Audiovizuális Archívumra (NAVA) és a közszolgálati 

műsorszolgáltatók (médiaszolgáltatók) archívumaira 

vonatkozó új szabályokat. 

A fejezetben rövid összefoglalást adok a Magyar 

Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet működéséről. 

Az európai filmörökség megőrzése az Európai Unió 

fontos filmszakmai célkitűzései közé tartozik, ezért a 

tagállamoknak a mozgóképörökség védelmére vonatkozó 

szakpolitikájuk kialakítása során figyelemmel kell lenni a 

közösségi elvárásokra is. A fejezetben ismertetem az 

Európai Bizottságnak kétévente küldendő szakmai 

beszámoló szerkezetét. Bemutatom az Európai 
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Filmarchívumok Egyesületét és a mozgóképörökséggel 

kapcsolatos főbb európai projekteket és programokat. 

IV. Az állami filmvagyon helyzetének változása 

A vizsgált korszak érdekes kérdésköre az állam 

tulajdonában álló filmes portfólió (filmjogok, filmes 

társaságok) sorsának alakulása. E fejezetben 

összefoglalom a nemzeti filmvagyonra vonatkozó 

szabályozás főbb ismérveit, bemutatom a hasznosításra 

vonatkozó szabályok és az ezzel kapcsolatos tényleges 

gyakorlat ellentmondásait. Ismertetem a MAFILM Zrt. és 

a Magyar Filmlaboratórium Kft. helyzetének rendezésére 

irányuló koncepciók változását, szót ejtek a MOKÉP-

PANNÓNIA Kft. végelszámolásáról, valamint az egykori 

híres filmes műhelyek, a DIALÓG Filmstúdió Kft., a 

HUNNIA Filmstúdió Kft., az OBJEKTÍV Filmstúdió 

Kft., és a BUDAPEST Filmstúdió Kft. eredménytelen 

pályázati eljárásáról. 

 

 

 

 

 



7 
 

V. Következtetések, javaslatok 

Disszertációm záró fejezetében összegzem és értékelem a 

jogszabályi és intézményi változásokat, a támogató 

szervezetek átalakítását és az általuk elosztott 

költségvetési források összetételének alakulását. 

Megállapítom, hogy a hipotézisemben foglalt állami 

szerepvállalási kritériumoknak a vizsgált időszak 

kormányzati politikái megfeleltek, de ráirányítom a 

figyelmet azokra a hibákra, és hiányosságokra, amelyek a 

2010-2011. években majdnem a filmszakmai rendszer 

teljes összeomlásához vezettek. Kritikát fogalmazok meg 

a jelenleg működő filmszakmai irányítási és támogatási 

rendszer tekintetében is, különös tekintettel a filmszakma 

bevonásának kérdéskörére. Végezetül felvetem egy 

komplex mozgóképszakmai stratégia létrehozásának 

szükségességét. 

 

 

 

 


