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Kurzus kódja(i): FLM16-283.07 
FLM-292.23 
FLM-292.23 
FLMD-334.04 

Kurzus címe: Gyártási alapismeretek  

Tanár neve: Sipos Anna 

Kurzus időpontja, helye: Péntek 13:00-16:00 39  

Kurzus típusa:  

Kurzus leírása: A kurzus célja a gyártási folyamatok, gyártási munkakörök bemutatása, 
valamint a filmipar vizsgálata gyártási szempontból a hallgatók számára, hogy 
megtalálják helyüket a filmszakmában, eligazodjanak benne és átlássák a 
különböző folyamatokat.   
Tematika: 

1. gyártási bevezetés 
 filmszakmai alapfogalmak 
 filmműnemek és csoportosításuk 
magyar filmipar, reklámipar, bérmunka bemutatása 
 stábtagok, pozíciók bemutatása 
 
2. gyártási stáb 
gyártási stáb felépítése 
gyártásvezető munkaköre, feladatai az előkészítés, forgatás és 

utómunka során 
kommunikáció a stábbal, szerep a stábban 

 
3. reklámismeret 

 reklámforgatás megtervezés alapjai, reklámfilmgyártás alapjai 
előkészítés, forgatás és utómunka egy reklámfilmben 
reklámipar szereplői és szerepkörei 
 

4. pályázati alapismeretek 
pályázati fajták 
pályázati budgetek 
előkészítési adminisztráció 
TAO 
 

5. költségvetés 
költségvetések fajtái 
költségvetések írása 
költségvetési formátumok, programok 
 elszámolás 
felügyeleti szervek: NAV, Filmiroda 
 

6. rentalcég látogatás 
 technikai ismeretek 
kamerafajták 
lámpafajták 
kameramozgatás 
technika szállítása 
engedélyek, jogosultságok 
 

7. gyakorlati feladat 
 

8. filmarchívum látogatás 
archívum használata 
filmtárak, képtárak 
NAVA 
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Filmarchívum feladatai, lehetőségek 
Jogosítások 
 

9. szerzői jogi ismeretek 
szerzői jogi alapfogalmak 
szabályok 
szervezetek 
gyakori hibák 
rendhagyó esetek 
 

10. adminisztráció 
adminisztráció fontossága 
szerződések, megrendelők 
felügyeleti szervek: NAV, Filmiroda szabályai 
biztosítás 
dokumentációk 
 

11. laborlátogatás 
utómunka folyamatok bemutatása 
bepillantás a digitális és a klasszikus filmnegatív utómunka 
szakaszaiba 
 

12. szemináriumi záródolgozat/vizsga 
vizsgateszt  
elkészült reklám bookletek bemutatása 

 
1.  

Kurzus teljesítésének követelményei: Vizsgateszt és reklám booklet elkészítése, részvétel az elvárt mennyiségű 
órán 

Elsajátítandó kompetenciák  
 

Elsajátítandó kompetenciák 
tudás: A kurzus elméleti és gyakorlati feladatok együtteséből áll: a végére 
azok, akik jól csinálták, képesek lesznek arra, hogy a lehető 
legzökkenőmentesebben legyártsanak egy vizsgafilmet, valamint elsajátítsák 
azokat az alapokat, amik a filmgyártásban dolgozó, főleg gyártási emberek 
számára elengedhetetlenek 
képesség: Az elméleti órák mellett különböző külső helyszínlátogatások és 
vendégelőadók várhatók, valamint a kurzuson átível egy kurzusfeladat: 
minden hallgatónak önállóan meg kell terveznie és forgatásra készen 
előkészítenie egy reklámot. Feladatok: Projektmenedzsment, logisztika, 
tervezés, folyamatirányítás.  
 Kompetenciák: jó pszichológiai érzék, türelem, rugalmasság, jó 
problémamegoldó készség, számmisztikai érzék 
 

Kötelező / ajánlott filmek: Minden, amiben a gyártásvezető vagy a filmgyártás, forgatás megjelenik  

Kötelező / ajánlott irodalom:  

 


