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 Dolgozatom felvetése a produceri mesterképzés 

(MA) koncepciójának lefektetése volt.   

A hazai filmszakmai képzések palettáján hosszú 

ideje hiányzik egy felsőfokú, célzott produceri oktatás. A 

mesterszak létrehozása ezért nem csupán lehetősége, de 

felelőssége is a szakmának. Célom az volt, hogy egy 

jövőbeni produceri képzés alapjait lefektessem, a 

produceri szakma definícióját megvizsgálva egy 

lehetséges oktatási koncepciót meghatározzak, eljussak a 

megfelelő kérdésekig, az oktatási program célkitűzéséig, 

és a tantárgyi struktúra tervezetéig.  

A koncepciót három forrásra alapozva írtam meg. 

Működő nemzetközi intézmények létező gyakorlatát 

vizsgálva, saját oktatási tapasztalataimat felhasználva, - 

melyet az elmúlt három évben óraadó tanárként szereztem 

a Színház és Filmművészeti Egyetemen-, valamint a 

Jupiter holdja című film produceri munkájának 

oktathatósági szempontból levont következtetéseit 

elemezve.  

A dolgozat nem akadémikus igazságokat kutat. Az 

oktatás területén éppúgy, mint magában az oktatandó 

szakterületen nincsenek ilyen igazságok. Megközelítésem 



vállaltan személyes. Olyan produceri szak koncepcióját 

próbáltam megalkotni, mely azokat a producereket képezi, 

akikre véleményem szerint a szakmának szüksége lenne.  

A produceri oktatás szemléletét meghatározza, 

hogyan definiáljuk a produceri munkát. A producer az a 

szakember, aki az ötlet gondozásától a filmforgalmazásig 

irányítja a film előállításának folyamatát, kialakítja annak 

finanszírozási rendszerét, irányítja annak előállítását, 

kreatív döntésekkel segíti az alkotás folyamatát. A munka 

során a fejlesztés, költségvetés, finanszírozás, forgatás, 

utómunka, forgalmazás szakaszok szerződéses és stáb 

hátterét megteremti, a teljes gyártási folyamat elemeit 

összehangolja. Felel azért, hogy a forgatókönyv a 

legideálisabb formába elérjen, hogy a filmterv ésszerű és 

elérhető finanszírozást nyerjen, optimális körülmények 

között elkészüljön, végig szem előtt tartva a forgatókönyv 

és az alkotók eredeti célját, szándékát, illetve az elkészülő 

film gazdasági összefüggéseit. Összehangolja a 

finanszírozási folyamatot a produkció gyártásával, 

szerződések megkötésével biztosítja a munkát. A film 

bemutatójának időpontját kitűzi, a forgalmazására 

felkészül, az ahhoz tartozó anyagokat előállítja, a 



kampány kidolgozásában részt vesz. Tehát az egész 

produkció minden lépéséért felel. 

A producerképzés jelenleg a fent leírt szakmai 

komplexitásában nem létezik. Az audiovizuális ipar olyan 

szakemberek közreműködésével képes továbbfejlődni, 

ahol a tartalomfejlesztés, az üzleti érzék, a kreativitás és a 

stratégiai vezetés kéz a kézben járnak. Fontos, hogy olyan 

MA képzés jöjjön létre, mely nem gyártásvezetőket, 

hanem producereket bocsát a szakma rendelkezésére.  A 

producereket ez a megközelítés un. kreatív entrepreneur-

ként kezeli, olyan szakemberként, aki speciális üzleti 

területen mozog, és egyúttal meghatározza és előállítja a 

terület kreatív termékeit.  

A produceri szakma nem elképzelhető a többi 

filmalkotó szakma ismerete, a többi filmes szakmáért való 

állandó felelősségvállalás illetve a változó játéktér 

analitikus ismerete nélkül sem. Azért, hogy a producert ne 

nyomja agyon a hosszantartó és többszörös felelősségnek 

a súlya, érdemes leegyszerűsíteni a producerhallgató 

hozzáállását egyetlen megállapításra: a producer 

felelőssége elsősorban az alkotásra vonatkozik. Minden 

más felelősség ennek tükrében értelmezhető csak. Az 



anyagi felelősség is az alkotás védelmében nyerhet csak 

értelmet. A nem szerzői filmekkel foglalkozó producerek 

esetében is az alkotás ideális formája az egyetlen, amit a 

piac jutalmazni fog.   

A szak célkitűzése tehát ennek tükrében, hogy 

olyan szakembereket képezzen, akik meg tudják 

különböztetni egymástól az érvényes és nem érvényes 

gondolatokat, fel tudják ismerni a tehetséges és alkalmas 

alkotókat, felelősséget tudnak vállalni hosszútávon az 

alkotásért, az anyagi és jogi természetű vállalásokért és 

szakmai partnereikért. 

A dolgozat első három fejezete a mesterképzés 

létrejöttének hátterét vizsgálja, és megállapítja, hogy miért 

van létjogosultsága a produceri mesterképzésnek, 

valamint a produceri szakma definícióját járja körül.  

A szakma a rendszerváltás óta jelentős 

átalakuláson ment keresztül. Az állami stúdiók helyett 

független gyártócégek jöttek létre, valamint a szerzői film 

abban a helyzetben találta magát, hogy egy létező 

filmpiacon kerültek termékei megmérettetésre. Ezért a 

produceri szakma létjogosultsága megnövekedett, a 

gyártócégek élén egyre inkább gyártásvezetőkből lett 



producerek irányították a folyamatot. Az idő 

előrehaladtával azonban világossá vált, hogy a 

producerség egy külön szakma, mely más tudást, más 

karakterű szakembert és másféle kompetenciákat igényel.  

A kompetenciák terén egy komplex képzés képét 

próbáltam felrajzolni. Fontos volt számomra, hogy a 

produceri munkát a maga teljességében mutassam meg, és 

a szükséges tudásanyagot ebből a szempontból 

vizsgáljam. Mivel a produceri munka  egyszerre feltételez 

üzleti, pénzügyi, technikai, filmpiaci, és legfőképpen 

tartalmi szempontokat a mesterszak létrehozásához 

nagyon színes oktatói bázisra van szükség, és pontos 

előkészítő munkára. A mesterszak célját abban látom, 

hogy ezt a komplex tudást minden részterületet érintve 

adja át, illetve, hogy a feladatra alkalmas hallgatóknak 

adjon lehetőséget. A mesterszak létrehozásakor különösen 

fontosnak tartom, hogy létrehozását követően az első 

három évben állandóan monitorozzák az oktatók a 

kurzuskínálatot és a tantervi struktúrát, hogy a gyakorlat 

felülírhassa az elméletet, és a koncepciót a valóság 

igényeihez alakíthassuk.  



A producer MA esetében fontosnak látom, hogy 

más felsőoktatási területekről is érkezzenek hallgatók, 

közgazdászok, szociológusok és jogászok. Így a 

különböző bemeneti tudással rendelkező hallgatókból 

sokoldalú hallgatói csoportot lehet létrehozni. 

A szakot jelen pillanatban magyar nyelven 

képzelem el, de nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos 

kurzusok angol nyelven kerüljenek oktatásra, illetve hogy 

az egyetem folyamatos nemzetközi együttműködést 

biztosítson hallgatói számára.   

Dolgozatom gerincét a negyedik fejezetben 

található lehetséges tanévi és tantervi struktúra, valamint 

az ötödik illetve hatodik fejezetben található 

kurzusleírások adják. A mesterképzés négy félévből áll. 

Minden félév három különböző tantárgy típust tartalmaz. 

Kötelező tantárgyakat, kötelezően választható kurzusokat, 

és a műhely munkát.  

A struktúrát tekintve az első félév az alapozó félév, 

melyben a más területeken BA fokozaton végzett 

hallgatók felzárkózhatnak, és alapvető művészeti képzést 

kapnak. Az első félévben megkezdődnek a fejlesztési 

tanulmányok.  A második, harmadik, negyedik félév 



szakmai kötelező kurzusokat tartalmaz, fejlesztési elmélet, 

fejlesztési gyakorlat, finanszírozás, nemzetközi 

filmgyártás, gyártási ismeretek, jogi ismeretek, marketing 

és eladási ismeretek, kooperációs technikák, kulturális és 

business management alap témákban.  

A műhely sávban a hallgatók a féléves 

vizsgafeladatra készülnek csoportban mentori 

felügyelettel, valamint ebben a keretben kerülnének 

megtartásra az esettanulmányok is. A választható 

kurzusok a szerteágazó mozgóképes iparág egyéb 

területeit, vagy speciális műfajokhoz tartozó területeit 

fogják át, a reklámfilmgyártástól a 

dokumentumfilmezésen keresztül, a televíziós 

sorozatkészítésig.  

A negyedik félév végén az un. produceri piac 

(producer’s marketplace) keretében a hallgatók 

nemzetközi és hazai meghívott szakembereknek 

prezentálhatják első nagyjátékfilm tervüket, ezzel 

lehetőséget biztosítva, hogy vizsgamunkájuk azonnal 

valós keretek közé kerülhessen.  

A produceri mesterszak létrehozásához és az 

akkreditációs folyamat végigviteléhez összehangolt 



oktatói előkészítő munkára van szükség. Dolgozatom célja 

az volt, hogy ennek a munkának a koncepcionális alapjait 

lefektessem, abban bízva, hogy a mesterszak betöltheti ezt 

a jelenleg valós szakmai hiányt.  

 
 

 

 


