
1. Vázolja a kulturális ipar és a filmipar összefüggéseit, különös tekintettel a 
Dél-Dunántúlon. www.kikk.hu és www.cinepecs.hu

A kulturális környezet, mint a gazdaság motorja:

Új kulturális fogyasztás:

A fizikai jelenlét többé nem feltétlenül szükséges a kultúra élvezetéhez

★ elektronikus médiumok
★ internet
★ iPod, és egyéb MP3, MP4 lejátszók

Határtalan piac
Virtuális tér mint élettér

Mitől ipar?

★ folyamatosan magas minőség igénye
★ tervezett működési feltételek
★ fogyasztás diktálta fejlődés (piaci alapok)
★ know-how alapú működés

Kreatív iparágak:

★ elektronikus és nyomtatott sajtó
★ reklám és hirdetett sajtó
★ film és videó
★ szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés
★ építészet
★ könyvkiadás
★ zene
★ előadó-művészet
★ iparművészet, formatervezés
★ divattervezés, művészeti és asztik piac
★ kézművesség

A kulturális ipar ennél tágabb, kiegészül a turizmussal és sporttal, műemlékvédelemmel 
és a közművelődési intézményekkel is.

Új szakmák az ICT (Info-Communication Technologies) iparban:

Interfész menedzser: az előállítási lánc különböző lépéseinek összehangolása 
lesz a fő feladata.

További új szakmák az ICT iparban:

http://www.kikk.hu
http://www.kikk.hu
http://www.cinepecs.hu
http://www.cinepecs.hu


★ Kreatív tartalomszolgáltatók, oktatóprogram szerzők, multimédia szerzők
★ Multimédia fejlesztők
★ Tartalom koordinátorok
★ Off-line és on-line termékszerkesztők
★ Képernyő és multimédiatervezők
★ Számítógépes animációk tervezők
★ Hang-kép médiatervezők
★ Film és videórendezők
★ Szoftverfejlesztők
★ Gyártásvezetők
★ Multimédiás termékek jogi szekértői
★ Rendszerelemzők
★ Információs közgazdászok

Foglalkoztatás 2002-es adatok alapján, a GDP-ben való részesedés:

mezőgazdaság 4%
gépipar 7,53%
vegyipar 4,43%
építőipar 5,32%

Pécsett:# # # # # # # # # # Régió:

846 közművelődés# # # # # # # 325 zenei társulat
233 KKV# # # # # # # # 196 tánc
150 mérnök# # # # # # # # 260 képzőművész
35 galéria# # # # # # # # 100 színházi társulat

nemzetközi kitekintés:

Nagy Britannia:

★ 1997-2005 6% növekedés
★ 2005-ben 7,3% GDP arány
★ a cégek 78%-a innovatív besorolású
★ a divat, az építészet és a zeneipar 90% kis cég

A nagyvilág:

★ A kultúrális ipar 3-6%-kal járul hozzá a GDP-hez
★ 3x gyorsabban növekszik mint a gazdaság maga
★ 2x több munkahelyet teremt

+ a két weblapon található infók



2. Mutassa be a kor kihívásait a médiában, digitális televíziózás, és 
digitális mozik

Változik a digitális tartalom!

Digitális jövőkép:

★ képalkotás változása
★ tartalom előállítás fejlődése
★ digitális cinema
★ HD TV - High Definition

#
# Digitális TV # # - # # HD TV
# 720x578# # -# # 1980x1080
# # # # # # 16:9
# # # # # # full HD 4000 pixel

Régmúlt - Analóg világ

Filmgyártás Televízió Üzleti és otthoni 
felhasználás

35mm, 16 mm Video-Beta 8mm

játékfilm műsorgyártás VHS

dokumentum mennyiség Hozzáférhetőség

MINŐSÉG GYORSASÁG ÁR

Tartalom  előállítás - Technológia

ANALÓG# # # # # # # # # DIGITÁLIS



Változás:

# JELEN# # # 1-3 ÉV # # # # 3-5 ÉV
# Mozi" " " " Mozi" " " " " Mozi
     Analóg kópia                 Digitális adathordozó                 Digitális adatátvitel
    Analóg vetítés                 Digitális 4K vetítés                   Digitális vetítés 4-6K

# TV " " " " TV" " " " " TV
 Analóg sugárzás               Digitális sugárzás                           Extra széles sáv
      Műhold                          Műhold szélessáv
Sávszélesség megosztás

Digitális Mozi

A “Digitális Cinema” kérdése nem a “Ha” hanem a “Mikor” és “Hogyan”

Nyitott kérdések: adatátvitel - tartalom védelem

Európai kitekintés:

HD satellite műsorszórás
Astra 100+ channel kapacitás már most!
SKY-Films (and) Sport
2005/2006

★ Labdargó Világbajnokság 2006
★ Tour de France, Paris Open Tennis
★ Mozi csatornák, koncertek

Consumer termékek elérhetőek a piacon
LCD TV-k ára megfeleződött 2003 vs 2005
Új termékek már HD Ready készülékek

Összefoglalás - Technikai szempontok:

Digitális technika térhódítása, képalkotástól a terjesztésig
A képalkotás és az informatika határai összemosódnak
A vásárlók minőség igénye dinamikusan növekszik, nagyobb képet, jobb minőséget, 
térhatású hangzást
A digitális technikáé a jövő, az analóg javulása felgyorsult!
Mozi struktúra változik, digitális vetítés, digitális adattovábbítás
Minőségi televíziózás előtérbe kerül-HD World
A HD piac most formálódik - piac átrendeződés
Növekedés motorja - SPORT és műsorgyártás
Technikai előny =versenyelőny
Új iparági jellemzők
A technológia az avulás szempontjából az IT-hoz hasonló



Ami nem változik:

A tecznikai minőség és a megbízhatóság kulcsfontosságú!

Paradigmaváltás a fogyasztásban

★Kétirányú digitális kábel
★Digitális műholdas adás
★Digitális földfelszín sugárzás
★Nagysávszélességű távközlés

A digitális média interaktív lehetőségei:

Csatornák és programok választása
Választás a menüből, tranzakciók
Feltételes hozzáférés, elektronikus programkereső, set top box
Igény szerinti video, VOD
Személyre szabás, E-kereskedelem
Részvétel a műsorban, reakció-kommentár
Saját műsor szerkesztése



3. Mutassa be, hogyan változtak, változnak a televíziónézői szokások 
Európában és hazánkban, Internet vs. Televízió

Új fogyasztói szokások:

Viewer
User
Prosumer (producer-consumer) /előállító-felhasználó/ 
(Van Dijk-De Vos)

Nem tudunk 2x vacsorázni!

A fogyasztók szabadideje nem változik, sőt
Egységnyi idő alatt több kívánatos tartalom
Források megbízhatósága fontosabbá válik
Célzott fogyasztás kiszolgálása
Mobil technológiák kiszolgálása

Szükségszerű társadalmi változások

piackutatás, állandó elemzés
szerzői jog vs Internet
Hivatkozások
Technológia és társadalom
Ötlet és kreativitás
Egyén és társadalom
Munkahelyek a digitális térben

Darwin: Alkalmazkodj vagy kihalsz!

Digitális televíziók, mint multimédia tartalomszolgáltatók
Fogyasztói attitűd: Ide nekem amit akarok, mindegy, hogy honnan és hogyan, csak most 
azonnal legyen!
Civil újságírás blog és vlog térnyerése
Közszolgálati tartalmak arányainak fenntartása, esetleg állami vagy önkormányzati 
normatív finanszírozás kidolgozása mellett.

+ erről saját vélemények! (szerintem)



4. Jellemezze a hazai média helyzetét, médiatípust, tulajdonosi 
szerkezet, vételkörzet, műsoridő és műsorszerkezet vonatkozásában

Médiajellemzők:
Médiatípus
Tulajdonos
Vételkörzet
Lakosság
Műsoridő
Műsorszerkezet

Kezdet:
Magyar Televízió (MTV1, MTV2)
TV adó volt 2002-ig
Rendszer váltás után létrejöttek piaci alapon működő TV csatornák (ehhez szükség 
volt az 1996-tól szabályos médiatörvényre) Ekkor létrejött a DUÁLIS MÉDIA 
RENDSZER

DUÁLIS MÉDIA RENDSZER

# Közszolgálati # # # # # Kereskedelmi média:

Műsor média szolgáltatók:# # #       60 percből 12 perc reklámot adhatnak
Magyar Televízió# # # # # # műsorszolgáltatási
Magyar Rádió# # # # # # díjat fizetnek, mellyel
Duna Televízió# # # # # a közszolgáltatókat finanszírozzák

Állami finanszírozás, de a
reklám piacon is érvényesülhet!
60-ból 6 perc reklámot adhat

(A közszolgálati TV-ket a kereskedelmi TV-k tartják el, de még a reklám piacra is 
bepofátlankodnak.)

Mivel közszolgálati, nem lehet profitot termelni, év végén 0 szaldósnak kéne lennie. (Sok 
alkalmazott magas fizetéssel)

Kereskedelmi szolgáltatók
Non-profit szolgáltatók
Közszolgálati szolgáltatók

★ oktatás
★ orvosi ellátás
★ vallás
★ művészet



★ közszolgáltatás

közszolgáltatás: érték alapú műsorokat szolgáltatnak
non profit: nincs profit
közműsorszolgáltató: helyi televíziók álltalában.

Média típusa:
Kereskedelmi: cél: a profit
Közszolgáltatás: cél: társadalmi fejlődés
Non Profit: civil közösségek által szolgáltatott kommunikáció (pl: egyházi TV...)
Közműsorszolgáltató: ugyanaz mint a közszolgálati csak törvényi különbség van

Tulajdonviszony alapján:
kereskedelmi:

magán, vagy önkormányzati
közszolgálati:

állami tulajdon
közműsorszolgáltató:

magán, vagy önkormányzati (25% vagy 100%)

Vételkörzet:
országos:

Több mint az ország lakosságának 50%-a eléri
körzeti (regionális):

Több mint a helyi, de nem haladja meg az 50%-ot
helyi:

Legfeljebb 100.000 fő, vagy egy városban max 500.000 fő éri el

A műholdas TV-re is ez a besorolás vonatkozik.

Országos TV-k:
M1, M2, Hálózat TV, Duna TV, TV2, RTL KLUB

Körzeti (regionális):
HBO, SPORT1, SPEKTRUM, ATV, stb.

Helyi:
Pécs TV, Kapos TV és még 178 másik

Lehet-e egy műholdról sugárzott adás helyi? IGEN

Műsoridő:
Műsoridő = a feladat
Non-stop: napi 24 óra
Osztott: másik médiummal kell megosztani (külföldi public tv-knél szokás) pl Hálózat 
TV
Meghatározott -tól -ig
Produkciós (20+5+5 perces blokkban) pl.: National Geotraphic, Discovery...

Műsor szerkezet I.

Kereskedelmi:



Entertainment (szórakoztató)
- sorozatok, játékfilmek, valóságshow

Infotainment:
- félóránként - óránként hírek, háttérműsorok
- osztott képernyős műsorok
- tudományos szórakoztató műsorok

(Duna TV nem éri el a 0,5 %-os nézettséget, 4 milliárdból csinálják)
Közszolgálat:

Public műsorszolgáltató vételkörzetben (országos, körzeti helyi) élő hallgatók, nézők 
tájékozódási kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteit igényeit szolgáló 
műsorszámokból álló műsorfolyam.

jellemzője: változó műsortípusok, változó műsoridők

Helyi:
Egyedi, szinten településenként változó
Rugalmas eseményfüggő
Interaktív lehetőségek
Public jelleg
Képújság
Multimédia

A Média iparszerűen működik, tehát tervezése, szabályai hasonlóak bármely más ipari 
vállalkozáséval.



5. Elemezze a kereskedelmi televíziók szervezeti és működési jellemzőit

Kezdet:
Magyar Televízió (MTV1, MTV2)
TV adó volt 2002-ig
Rendszer váltás után létrejöttek piaci alapon működő TV csatornák (ehhez szükség 
volt az 1996-tól szabályos médiatörvényre) Ekkor létrejött a DUÁLIS MÉDIA 
RENDSZER

DUÁLIS MÉDIA RENDSZER

# Közszolgálati # # # # # Kereskedelmi média:

Műsor média szolgáltatók:# # #       60 percből 12 perc reklámot adhatnak
Magyar Televízió# # # # # # műsorszolgáltatási
Magyar Rádió# # # # # # díjat fizetnek, mellyel
Duna Televízió# # # # # a közszolgáltatókat finanszírozzák

Állami finanszírozás, de a
reklám piacon is érvényesülhet!
60-ból 6 perc reklámot adhat

Kereskedelmi TV (szórakoztató)

Költséghatékonyság:
Legolcsóbban a legtöbb bevétel, tehát

Kicsi, mozgékony: híradó csapat (operatőr, szerkesztő, vágó)
Nagyon kevés saját gyártás

Rugalmasság:
Piacvezérelt rendszerek, tehát

Csak addig megy egy műsor, amíg eléri a nézettséget
Niincs állandó gyártó bázis

Megrendelő beállítottság:
Produkciók megrendelése befogadása, tehát

Van 1-2 nagy produkciós társaság
Vásárolt licenszek alapján hazai gyártás eseti stábbal

Szervezet:
jólszervezett, magasan képzett menedzsment
erős kereskedelmi egység
kutatási, elemző részleg
minimális saját gyártó bázis

Legtöbb külföldi tulajdonban van

Kereskedelmi Infotainment:



Hír műfaj:

Sok szerződött, kicsi, moil híradó stábf (operatőr, szerkesztő)
Erős szerkesztési bázis (newsroom rendszserek)
Azonnali editálás (sokszor a szerkesztő vág)
szerződéses rendszer (alkalmazott, vállalkozó)

Tudományos ismeretterjesztő:

vagy nincs gyártó bázis (Spektrum)
vagy csak expedíciós szerződött csapatok vannak (National Geographic, Discovery)
csak szerkesztőség működött, külső szakértőkkel (műsorválogatás)
erős gazdasági szervezet (megrendel elszámol)
erős jogi szervezeti egység (filmforgalmazási ismeretekkel)

Kereskedelmi összefoglalva:
Gyártás:

Hír magazin: operatőr, szesrkesztő, hangmérnök
stúdió felvételek: szerkesztő, rendező, rendező asszisztens, képmérnök, fővilágosító, 
világosító, hangmérnök, hangtechnikus, vezető operatőr, kameramanok, 
stúdiótechnikusok, kamera mozgás (cran, jib.) bühne, látványtervező, díszletépítők, 
jelmez, smink, asszisztencia

utómunka: általában külön cégeknél sokszor külön darabokban

szerkesztőségek:

produkciókra szerződött produceri irodák
producerek, fő gyártásvezetők, gyártásvezetők, szerkesztők

menedzsment
műsori igazgatóság
kereskedelmi igazgatóság (részleg, osztály)
jogi osztály



6. Elemezze a közszolgálati televíziók szervezeti és működési jellemzőit

Kezdet:
Magyar Televízió (MTV1, MTV2)
TV adó volt 2002-ig
Rendszer váltás után létrejöttek piaci alapon működő TV csatornák (ehhez szükség 
volt az 1996-tól szabályos médiatörvényre) Ekkor létrejött a DUÁLIS MÉDIA 
RENDSZER

DUÁLIS MÉDIA RENDSZER

# Közszolgálati # # # # # Kereskedelmi média:

Műsor média szolgáltatók:# # #       60 percből 12 perc reklámot adhatnak
Magyar Televízió# # # # # # műsorszolgáltatási
Magyar Rádió# # # # # # díjat fizetnek, mellyel
Duna Televízió# # # # # a közszolgáltatókat finanszírozzák

Állami finanszírozás, de a
reklám piacon is érvényesülhet!
60-ból 6 perc reklámot adhat

Szervezeti jellemzők közszolgálati jelenleg:

Hierarchikus rendszer
Közalkalmazotti státuszok
Merev elavult struktúra és rendkívül költséges struktúra és rendkívül költséges struktúra
Rendszerbéli antagonisztikus ellentmondás
Veszteséges működés (nem is lehet nyereséges mert azt is műsorra kellene fordítani!

gazdasági cél: null szaldó

Szervezeti jellemzők közszolgálati követelményei
Társadalmi kontrol (MTV közalapítvány kuratóriuma)
Műsorkészítő szervezet (MTV RT.)
A társadalmi élet széles spektrumának bemutatása
Erős és hteles híradások gyártása
Művészeti műsorok készítése
Réteg műsorok készítése

Közszolgálati struktúra:

Elnökség:
❖Műsorigazgatóság

★Főszerkesztőségek
✴Regionális stúdiók



✴Egyes műsorok szerkesztőségei (szerkesztők, operatőrök, vágók 
technikusok, hangosok)

★Gyártási igazgatóság
✴Főgyártásvezetők

✦Regionális gyártás
✦Gyártásvezetők

✤Felvétel vezetők
★Műszaki igazgatóság

✴Karbantartók

Kereskedelmi igazgatóság:
Jogi főosztály
Nemzetközi kapcsolatok osztálya
A közszolgálat NEM strukturális tényező, Hankiss Elemér egy karcsúbb, megrendelő 
típusú televíziót tervezett. Ma is modern lenne.



7. Elemezze a helyi televíziók szervezeti és működési jellemzőit 
www.htoe.hu

Helyi struktúrák:
Falutévé:

Sokszor egyszemélyes, vagy családi vállalkozás
Mindent tudni kell, nyilván nem a legmagasabb szinten

Kisvárosi tv:
Összevont munkakörök nincs szervezeti tagolódás, egy főszerkesztő és mindenki 
más egyenrangú beosztott. Komoly csapatszellem

Munakerők: főszerkesztő, szerkesztő riporter

Megyeszékhely tv:
Tagoltabb szervezet szintén vannak összevontabb munkakörök

Igazgatóság:
Főszerkesztő, kereskedelmi csoport, gazdasági iroda

szerkesztők: operatőrök, vágók, technikusok

Nagyvárosi tv (Debrecen, Pécs)
Ipari szervezeti felépítés
Indusztriális szabályozás
Költség hatékony gazdálkodás
összevont munkakörök

Szerteágazó tevékenység:
Műsorgyártás, kereskedelmi tevékenység, ügynökségi munka, tartalom szolgáltatás, 
rendezvényszervezés, nemzetközi kapcsolatok

Feladatonkénti tagozódás
Összevont munkakörök
Mindenkinek mindent tudni kell, a szerkesztők és operatőrök is vágnak.

A HTOE CÉLJAI, FELADATAI (ezt egy az egyben kimásoltam, valószínüleg van benne 
felesleges rész is, csak át kéne olvasgatni)

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete alapvetõ céljai közé tartozik, hogy a már mûködõ 
és az újonnan alakult tagtelevíziók munkáját támogassa szakmai, jogi és gazdálkodási 
szempontból. Jogi és gazdasági tanácsadók segítik útmutatásaikkal, javaslataikkal a 
tagokat, amikor arra igényt tartanak. Segítenek a hatóságokkal, mindenekelõtt az ORTT-
vel kapcsolatos konfliktusok feloldásában.

A HTOE egyébként is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lehetõ legharmonikusabb 
viszonyt alakítsa ki a tagtelevíziók és az ORTT között. Az évenként kétszer is - mindig 
más-más településen - megrendezésre kerülõ Helyi Televíziók Országos Találkozóján az 
összejövetel aktuális témája mellett mindig külön fórumlehetõséget kapnak az ORTT 
képviselõi, akik a helyszínen válaszolnak a helyi televíziók képviselõinek kérdéseire. 
Gyakorlati haszna ezeknek a fórumoknak, hogy az ORTT egyre inkább odafigyel a helyi 
televíziók speciális helyzetére, s kikéri a HTOE vezetõségének véleményét a 



tagtelevíziókat érintõ kérdésekrõl. Ígéretük szerint ez a jövõben is mindig így lesz majd, 
ami azért lényeges, mert a helyi televíziósokon kívül senki sem ismeri igazán azokat a 
különleges körülményeket, amelyek a mûködésüket végigkísérik, s ezek ismerete nélkül 
még egy pályázatot sem lehet úgy kiírni, hogy az a helyi televíziózás javát szolgálja.
A HTOE másik rendkívül fontos célja az országos és térségi szakmai továbbképzések, 
szervezése, lebonyolítása. A magas színvonalú továbbképzések elengedhetetlenül 
fontosak, hiszen a helyi televíziózás szakmai fejlesztése-fejlõdése nélkül az országos 
televíziózás sem fejlõdik. Helyi szinten tanulják meg a szakmai alapjait azok a 
szerkesztõk, riporterek, operatõrök, vágók, stb, akik késõbb az országos csatornák 
valamelyikénél akár a legnagyobbak közé emelkednek.

Szintén alapvetõ feladata a helyi televíziókat érintõ jogszabályok létrehozásában és 
végrehajtásában való közremûködés, a tagtelevíziók érdekeinek képviselete. Aktuális 
kérdés jelenleg a módosításra váró médiatörvény kidolgozásában való részvétel. 
Történelmi esélye a helyi televíziózásnak, hogy beleszólhat az õt érintõ cikkelyek 
tartalmának megállapításába, s nem a feje felett döntenek a sorsáról. A helyi televíziósok 
helyett nagy valószínûséggel senki sem fogja megmutatni a kodifikátoroknak a 
változtatások helyét és mibenlétét, ezért maguknak kell elérni, hogy úgy változzon a 
törvény, ahogy a helyi televíziózás fennmaradásása érdekében változnia kell.
Az önkormányzati tulajdonú televíziók esetében a mûködés elengedhetetlen feltétele az 
önkormányzatokkal, mint tulajdonosokkal való együttmûködés megteremtése. A HTOE 
vezetõségi szinten képviseli magát a tulajdonos és a televízió közötti tárgyalásokon, 
melynek során együtt dolgozzák ki az együttmûködés alapjait.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete részt vesz országos reklám-,PR- és TCR-
kampányok lebonyolításában, együttmûködik más szakmai szervezetekkel, 
ügynökségekkel, intézményekkel. Tevékenysége immár igen szerteágazó, de legfõbb célja 
ugyanaz maradt: megteremteni és erõsíteni a helyi televíziós öntudatot, összefogni és 
egységében szakmailag, gazdaságilag erõssé, a médiapiacon pedig jól eladhatóvá tenni a 
helyi televíziókat. Elérni, hogy hivatkozási ponttá váljanak nem csak a településükön, 
hanem országszerte is.



8. Hasonlítsa össze a televíziós és filmes stábokat, a legfontosabb 
alkotókat és feladataikat külön mutassa be

Filmes stáb TV StábTV StábFilmes stáb

Stúdió felvételek Forgató csoportok

producer feleős szerkesztő: kijelöli a 
témát, részt vesz a stáb 
összeállításában és 
meghatározza  a 
szerkesztők feladatait akik 
alatta dolgoznak
szerkesztők: kitalálják és 
megszerkesztik a konkrét 
témákat, felkészítik a 
műsorvezetőt, összerakják 
az adott műsor 
forgatókönyvét

szerkesztő/riporter: téma 
felkutatása, az interjú 
alanyok kiválasztása és az 
interjú megszervezése, a 
ripoert elkészítése az anyag 
megszerkesztése és a 
vágás irányítása

rendező rendező: kozultál a vezető 
operatőrrel, megnézi a 
díszletet és a világítást, az 
adás ideje alatt 
folyamatosan utasítja az 
operatőröket, 
kameramanokat, a képvágó 
a rendezői utasításnak 
megfelelően választja ki a 
kamera képét (ez 
legtöbbször sport közvetítés 
alkalmával)

operatőr: a kiválasztot 
riporthoz megfelelően kijelöli 
a helyszínt és elkészíti a 
felvételt, a szerkesztő 
instrukcióinak megfelelően 
elkészíti a vágóképeket

operatőr és a mellette 
dolgozó teljes technikai 
személyzet

gyártásvezető: előkészíti a 
költségvetést, leszerődik a 
munkatársakkal, elkészíti az 
adáshoz kapcsolódo összes 
diszpozíciót, megszervezi a 
forgatásokat (beszerzi az 
engedélyeket)

technikus: előkészíti az 
eszközöket, karban tartja

filmscenika:
 hang
 látvány

felvételvezetők: elvégzik a 
napi feladatokat, szervezik 
és koordinálják a stábot

vágó: a szerkesztői 
utasításnak megfelelően 
megvágja az anyagot



Filmes stáb TV StábTV StábFilmes stáb

Stúdió felvételek Forgató csoportok

asszisztensek az összes 
munkatárs mellé

vezető operatőr: eldönti a 
világítást és a kamerák 
elhelyezését, a 
kameramanok közül 
meghatározza h ki melyik 
kamerához kerül 
kameramanok: kamera 
mögött állnak, és minden 
alkalmommal megcsinálják 
azt a képkivágást amit a 
rendező vagy az operatőr 
kér tőlük (ezek álltalában 
secund képek, vagyis 
félképek, csak a felső testre 
és az arcra koncentráljanak, 
de ebből a 
legoptimálisabbnak kell 
lennie pl: idős nőnél nem 
lehet szűk)

gyártásvezető és a hozzá 
tartozó felvétel vezetők

világosítók: 

az utomunka időszakban 
a vágok és a hozzá 
tartozó hangmérnökök 
(álltalában 1 vágó van és 
neki vannak 
asszisztensei)

önálló munkatárs aki nem a 
rendezővel dolgozik, 

képvágó

műsorvezető



9. Mutassa be a producer feladatit a produkció elkészítésének 
mindegyik fázisában

A producer

Egyszemélyű döntéshozó, és egyszemélyű felelősségvállaló.
Az “álmaival üzletel” azaz nem látható termékeket ad el.
A produkció létrehozója, a vagyoni jogok kizárólagos tulajdonosa. (szerzői jogok)
Soha nem a saját pénzén forgat!

Milyen a jó producer?

• kiváló üzletember
• kockázattűrő
• művelt
• kiváló kommunikátor
• jó szervező
• határozott

A producer feladatai:

A producer maga választja ki a témát
Az ötletnek 1 mondatnak kell lennie, ha ettől hosszabb, a producer el sem olvasa. Ha ez 
megfogja a producert, akkor kér egy szinapszist, aminek max 1 oldalnak kell lennie. Ebben  
már benne van a rövid történet.
Ismernie kell a hazai, és nemzetközi szervezői jogokat
Ki kell választania és fel kell kérni a forgatókönyvírót
Meg kell teremtenie a produkció finanszírozását
Megköti a szerződéseket a jogokra
Szerződtetni a film/műsor alkotóit
Szerződteti a szereplőket
Előkészíti a forgatásokat
Megszervezi a film reklámkampányát
Forgatási- és utómunkálatok ellenőrzése
Másodlagos jogok kiaknázása (előkészítési időszakban)
Elszámolás a befektetők és támogatók felé



10. Mutassa be a gyártásvezető és a felvételvezető feladatait a 
produkció elkészítésének mindegyik fázisában

A gyártásvezető feladatai:

Felelős:

• munkák megszervezéséért
• a gyártási tervet elkészíti és betartatja
• költségvetés ő készíti el, és betartatja
• a gazdaságos megvalósításáért
• megtartja a stábindító értekezletet
• kiválasztja a helyszíneket
• részt vesz a technikai forgatókönyv kidolgozásában
• részt vesz a művészi elemek elfogadásában
• előkészíti a castingot
• elkészíti a gyártási tervet
• élő közvetítések lebonyolítása
• televízióban a produkciók szerződéseinek kidolgozása
• a produkciók vagy műsorfolyam gazdasági elszámolása

A felvételvezető

A forgatáson képviseli a gyártást
Elvégzi az emberek és eszközök napi diszponálását
Felel:

• az eszközök folyamatos működéséért
• A helyszínek zökkenőmentes üzemeléséért
• a szükséges engedélyekért
• a munka-, a vagyon-, és humán biztonságért

Filmes és tévés stábban több felvételvezető is lehet és dolgozhat egyszerre!
A napi munka felelőse



11. Mutassa be a rendező, operatőr és vágó feladatait a filmkészítés 
minden időszakában.

A rendező feladatai részletesen:

A rendező felelős azért, hogy az aáltala is elfogadhatónak tartott forgatókönyv befejezett, 
teljes értékű, az eszmei és művészi követelménynek megfelelő mozgóképek művé váljon.
A valós széles és hiteles ábrázolása érdekében a rendező megvalósítás előtt alaposan 
megismerkedik a témával, a korral, szükség esetén tanulmányokat folytat, 
szakemberekkel konzultál.
Feladatai a forgatókönyv készítésének időszakában:

• Véleményezi a forgatókönyvet még annak elfogadása előtt
• Egyeztetés alapján részt vesz a stáb kiválasztásában

Feladatai az előkészítő időszakban:

levezeti a stábindító értekezletet
részt vesz a technikai forgatókönyv készítésében
jóváhagyja az operatőr a gyártásvezető, a producer közreműködésével a díszlet-, jelmez-, 
látvány-, koreográfiai-, berendezési terveket
elvégzi a szereposztást
zeneszerzővel egyezteti az elképzeléseit
részt vesz a gyártási terv és a részletes költségvetés egyeztetésén
levezeti a száraz próbákat
a zenei rendezővel elkészíti a zenefelvételeket
egyezteti és levezényli a kamerapróbákat

feladatai a felvételi időszakban:

irányítja a gyártási terv alapján a felvételeket
Muszter-vetítéseken (nyersanyag) a producerrel gyártásvezetővel, operatőrrel kiválasztja 
a minden szempontból kifogástalan jeleneteket

feladatai az utómunkálati időszakban:

irányítja a finomra vágás munkálatait
meghatározza a kísérőzene hosszát, stílusát
jóváhagyja a feliratokat
irányítja az utószinkront
irányítja a keverést

Az operatőr feladati részletesen:

Az operatőr a rendező munkatársa, a forgatókönyv és a rendező művészi elképzeléseinek 
megvalósításáért felelős.

Az előkészítési időszakban a feladatai:
• részt vesz a stábindító értekezleten
• konzultánsként részt vesz a technikai forgatókönyv elkészítésében



• részt vesz a helyszínen kiválasztásában
• jelen van a díszlet-, jelmez-, látvány-, koreográfiai tervek elfogadásán
• összeállítja a jeleneteket technikai igényeit (felvevőgép, optikák, dolly, krán stb.)
• meghatározza jelenetek forgatási idejét (napszak)
• meghatározza trükk felvételek módját
• konzultál a fénymegoldóval (labor)
• (a spider a legjobb kameramozgató eszköz)

A felkészülési időszakban a feladatai:
• fővilágosítóval egyezteti az objektumok világítási tervég
• részt vesz a díszlet, jelmezátvételeken
• konzultál a maszkmesterrel
• a rendezővel megállapodik a jelenetek beállításáról
• kamerapróba előtt ellenőrzi a világítás beállítását

A felvételi időszakban a feladatai:
• ellenőrzi a felvételi technikát, a nyersanyagot
• a fővilágosítóval átveszi a jelenetek világítását, irányítja a korrekciókat
• elkészíti a felvételeket
• részt vesz a muszter vetítéseken
• ellenőrzi a trükk felvételeket

Az utómunkálati időszakban a feladata:
• a fénymegadóval együtt elkészítik a korrekciós kópiákat, valamint a standard 

kópiát

A vágó feladatai részletesen:

A felvételi időszakban a feladatai:
• előkészíti a muszter vegítéseket
• előkészíti a play back felvételi hanganyagot
• összeállítja, és nyersen megvágja a filmet

Az utómunka időszakában a feladatai:

• a rendező irányításával elkészíti a finomra vágást
• előkészíti az anyagot az utószinkonra
• részt vesz az utószinkron felvételein
• bejelöli a trükkök helyét
• részt vesz a keverésen
• összesstrartolja standard kópiát



Ami még szerintem fontos lehet, esetleg még ki is lehet vele váltani dolgokat:

Gyártási ütemezés/ütemterv:

1. Előkészítési időszak (tervezés) kutatási vonatkozása is van
➡# célközönség meghatározása
➡# műsorsáv
➡# költség tervezés

2. Megvalósítási, Forgatási időszak
3. Elszámolási, Értékezési időszak
4. Promóció és Marketing

Műsorért felelős szerkesztők:
szerkesztők
operatőrök
hírszerkesztők

+online újságírók
+hírvadászok

nem tarto

gyártásvezető:

vágók
diszpozíció szerint mindenki aki a gyártásban részt vesz (operatőr, szerkesztő)

marketinges:
hirdetésszervezők
pr munkatársak

Hetente értekezletek vannak a részlegeken, de a gyártásvezetők nem szoktak.

Napi diszpozíció:

egy szervezetet abszolút meghatározó kommunikációs stratégia
a felelős szerkesztő meghatározza az aznapi feladatot
ki fogja forgatni az adott témát, mikor forgatja és mikor kap vágási időt, és mikor kerül 
adásba

A technológiai utasítás fő irányelvei a nézők pártatlan, pontos, gyors és minőségi 
tájékoztatása, az adás biztonsága és a költség hatékony működés.



+++ még

A stáb összeállítása

A stáb összeállítását a producer, a rendező és a gyártásvezető végzi.

Az összeállítás főbb szempontjai:

Művészi elképzelés kivitelezésére és a szakmai szempontok szerint legalkalmasabb 
személyek kiválasztása
Művészeti és szakmai kritériumok összehangolása a produkció pénzügyi lehetőségeivel
A forgatási helyszíneken alkalmazandó stáb kijelölése
Külföldi forgatásoknál speciális feltételek figyelembevétele (egészségügyi alkalmasság, 
nyelvismeret)

Producer Korábban tárgyaltak szerint

Gyártásvezető Korábban tárgyaltak szerint

Felvételvezető Korábban tárgyaltak szerint

Író, fortatókönyvíró A mű irodalmi alapjának létehozója

REndező A mű művészeti kivitelezője, a művészi munkák 
összefogója, irányítója

Díszlettervező A mű képi világának elemeit hozza létre.

Jelmeztervező A mű képi világának elemeit hozza létre.

Diszletépítész A látványtervek alapján irányításával készülnek el a 
díszletek

Fővilágosító A mű képi világának megfelelő fény megvalósítója az 
operatőr irányítása mellett

Világosító A fények technikai kivitelezője

Hangmérnök A forgatőkönyv és a mű képi világának megfelelő 
hangzások, hangok, zörejek létrehozója

Operatőr A mű képi világának megteremtője

Vágó A mű kép és hangfelvételeinek összeállítója, a 
rendező irányításával a végső forma létrehozója

Szerkesztő TV műsor, dokumentum-, riportfilm esetén a téma 
kitalálója, a műsor elkészítésért tartalmilag felelős


