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A filmgyártás egy olyan speciális terület, ahol manapság jellem-
ző a munkaerőhiány, de mégsem olyan nagyon könnyű a belé-
pés. A jó hír, hogy sokféle feladatra keres sokféle embert, és a 
feladatkörök gyakran átjárhatók is lehetnek. Számos gyakorlati 
szaktudást nyújtó tanfolyam indul évente, amiket elvégezve az 
ott oktató szakembereken vagy a filmesgyakornok.hu oldalon 
keresztül megnyílhat előttünk a filmiparba vezető út. Utána már 
csak rajtunk múlik, hogy helyt állunk-e.

Szabadnak lenni jó dolog. Éppen ez olyan vonzó a szabadúszás-
ban. Nincs konkrét munkahely, nincs főnök, az ember végre a 
maga ura lehet. De éppen ez a nehézsége is: nincs mögötte az 
a védőháló, amit egy munkahelyi közösség jelenthet, és nincs 
olyan vezető sem, aki mindennap feladatot ad és ellenőriz. A sa-
ját magunk főnökei lehetünk, ami leginkább azt jelenti, hogy mi 
magunk dönthetünk arról, hogy egy adott felkérést elfogadunk-e 
vagy sem. 

Ugyanakkor fontos tudatosítani, hogy a kreatív ipar, és azon 
belül a filmipar egy alkalmazott terület, ami azt jelenti, hogy a 
kreativitásodat egy meghatározott cél érdekében kell használ-
nod, ráadásul nagyon kötött keretek között. Tehát amikor egy 
projekten dolgozol, az a tökéletes ellentéte a korábban megszo-
kott önállóan beosztott időszaknak. Ahhoz, hogy sikeres legyél 
a munkádban, és könnyebben tudj váltani az „otthon ülős” és 
az aktív periódusok között, fontos, hogy mindkettőt megtanuld 
helyesen kezelni.

A filmiparban dolgozók igen nagy része szabadúszó, ezért rögtön 

a legelején fel kell tedd a kérdést magadnak, 
hogy mennyire tűröd jól a bizonytalansá-
got, a stresszt, és, hogy mennyire tudod 
önállóan beosztani a pénzedet és idődet.  

A forgatások alatti fizikai és mentális megterhelés és a különle-
ges feladatok mellett a szabadúszás mint életforma is próbára 
teheti az embert. A szabadúszás van, akinek illik a habitusához, 
másnak tanulnia kell, és vannak olyanok is, akiknek ez a műkö-
dés egyszerűen nem a sajátjuk, és ezt jó mielőbb végiggondolni. 

Azt is fontos megfontolni, hogy más feltételek mellett dolgozik 
egy forgatókönyvíró vagy egy focus puller, másra van szüksége 
a munkájához egy sminkesnek vagy egy naplóvezetőnek, így az-

tán pályakezdőként a legokosabb, amit tehetsz, hogy tájéko-
zódsz az adott terület munkakörülménye-
ivel és eszköz igényeivel kapcsolatban. 

A szükséges eszközök megvásárlása – legyen az egy megbízha-
tó számítógép vagy egy sminkes ecset – pénzbe kerül. Ugyanígy 
nem kevés pénz a forgatáshoz való megfelelő ruházat beszerzé-
se is, mert nem mindegy, hogy milyen kabátban állsz órákig az 
esőben vagy télen a szabadban, és ennek az állításnak az igaz-
ságát jó, ha nem élesben tapasztalod meg. Minden évszaknak 
megvan a szükséges speciális ruhatára, aminek beszerzése több 
százezer forint is lehet. Természetesen pályakezdőként halad-
hatsz lépésenként, de fontos, hogy lásd az előtted álló költség-
tételeket. A saját fejlődésünkre és eszközparkunk fejlesztésére 
szánt forrásokat is érdemes tudatosan megtervezni, a későbbi-
ekben ez is befolyásolhatja, hogy egy adott munkára minket vá-
lasztanak-e. 

Ebben az anyagban összeszedtünk néhány olyan praktikus dol-
got, amivel jó, ha mindenki tisztában van mielőtt munkát vállal a 
kreatív iparban, és azon belül a filmgyártásban. Nehéz egy ennyi-
re sokszínű szakma minden szereplőjére igaz állításokat tenni, 
de a szabadúszással kapcsolatos alapkérdéseket gyűjtöttük itt 
össze, hogy könnyebben vegyétek az akadályokat. 

http://filmesgyakornok.hu
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Ha az embernek munkahelye van, akkor általában reggel korán 
kell kelnie, időre be kell érnie, ebédszünete van és munkaideje. 
Egy szabadúszónak ilyen nincsen. Addig alszik, ameddig akar, 
akkor ebédel, amikor akar, és nem kell senkitől engedélyt kérnie, 
ha éves gázóra-, vízóra-, kéményellenőrzés van, vagy mondjuk 
orvoshoz kell mennie. Nincs főnök, ez jó dolog.

Szabadúszni lehet egyedül, a négy fal között is: az előkészítés-
ben dolgozó kreatív alkotók, az írók, a dramaturgok, a storybo-
ard-rajzolók élete hasonlíthat arra a képre, amit a laptoppal az 
ölükben üldögélő szabadúszókról sztereotípiaként őrzünk. Erre 
az életmódra az a jellemző, hogy nem muszáj reggel 8 és 4 kö-
zött megcsinálni a feladatokat, teljesen egyéni és személyre 
szabható lehet a munkaidő. Sőt, ahogyan a munkaidő sem kö-
tött, az sem, hogy a munka hétfőtől péntekig tartson, bár érde-
mes a környezetünk ritmusát követni, mert különben azon vehet-
jük észre magunkat, hogy folyamatosan dolgozunk.

Ezt elkerülendő jó, ha van valamilyen saját időmenedzsment- 
rendszerünk, kijelölt időszakaink, fix helyünk, amikor és ahol 
egészen biztosan dolgozunk.
Érdemes előre megbecsülni, hogy egy feladat hány munkaórát 
fog igénybe venni, és úgy beosztani az időnket: csinálhatunk 
húzós 14 órás munkanapokat, és hosszú hétvégéket, és fordít-
va, dolgozhatunk minden hajnalban, hogy aztán az egész nap a 
miénk legyen. 

A munkára fordítható idő beosztásában különféle elveket követ-
hetünk: az egyik legnépszerűbb, a Pomodoro-módszer két etap-
ra osztja a munkát: 20-25 perces aktív szakaszokat követő 5-10 
perces pihenőkre, ezeket ma már telefonos applikációk segítsé-
gével is könnyedén alkalmazhatjuk. Ráadásul az alkalmazások 
statisztikákat is készítenek a produktivitásunkról, így az is kide-
rülhet, hogy melyik az a napszak, amikor különösen jól tudunk 
haladni, és mikorra érdemes inkább találkozót, vagy rekreációt 
terveznünk. 

Fontos viszont, hogy a filmes szakemberek nagy része forgatáso-
kon dolgozik: persze ennek is van ülő munkát jelentő szervezői, 
adminisztratív része, de a helyzet az, hogy a filmesek nagy része 
álló munkát végez. A kamera mögött, a sminkbuszban, az öltöz-
tetők között, a büfében, de mindenképpen a terepen - ezért a  
megfelelő cipő és ruházat elengedhetetlen ezekben a szakmák-

ban. Fontos, hogy tudd, ilyenkor egy munka-
nap 12-14 órás is lehet, és ez a fajta terhelés 
nem megy mindenkinek. 

A filmforgatás minden esetben helyhez és időhöz kötött, tehát 
meghatározott időszakban tart és meghatározott napokon és 
időpontban gyűlik össze a stáb, hogy elvégezze a gyártásvezető 
és a részlegvezető által kiszabott aznapi feladatot. Ezen változ-
tatni nem lehet, rengeteg ember munkáját, idejét, kapacitását, 
eszközét kell egy pontra összehangolni. Éppen ezért a filmes 
munkanap 12 órából áll, korán reggel kell érkezni, és sokszor 
kell túlórázni vagy éjszakázni is. Ehhez mindenképpen számold 
hozzá az utazási időt is, mert a munkanap ott kezdődik, amikor 
hajnalban kilépsz a lakásodból és ott fejeződik be, amikor késő 
éjjel újra hazaérsz. Mondhatjuk úgy, hogy a korábban megszo-
kott szabad akaratot egy szigorúan hierarchizált világ váltja fel, 
aminek tudatosítása és betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy 
sikeresek legyünk a munkánkban.

Filmes szabadúszóként így aztán nem is a napi vagy heti munka 
beosztása az igazán kérdéses: ezt jó esetben egy gyártásveze-
tő elvégzi helyettünk, hanem az éves munkamennyiség megha-

tározása. Egy átlagos magyar film forgatása 
6-10 hétig, a hazai televíziós sorozatgyár-
tásban egy évad akár 60-120 napig tart, 
egy reklám viszont általában a tender folyamattal együtt is néhány 
hét alatt elkészül. A filmes világban olyan sok a felkérés, hogy 
nem ritka az sem, hogy az egymás után folyamatosan következő 
munkákban akár évi 300 napot dolgoznak a szakemberek. Ez pá-
lyakezdőként üdítő, és szinte kötelező is a kapcsolati háló és port-
fólió építéséhez, de ezt később érdemes tudatosan átgondolni.
Így egy idő után a valódi kérdés inkább az lesz, hogy melyik az a 
néhány projekt, amit mindenképpen meg akarunk csinálni, ami-
ből összeáll az a mennyiségű pénz, amiből egész évben meg 
lehet élni, sőt tartalékot is lehet termelni azokra az időkre, amikor 
esetleg nem szalad a szekér. 

Mint az élet annyi területén, a filmgyártásban is komoly változá-
sokat hozhat egy válság, vagy akár a 2020-as évet meghatározó 
koronavírus: a kényszerűen otthonukba zárt emberek moziba 
menni ugyan nem tudnak, de az éhségük csak nagyobb lett az 
újabb és újabb tévés vagy filmes tartalmakra. Tehát abban nem 
túlzás bízni, hogy forgatni a koronavírus utáni megváltozott világ-
ban is kell majd, ám ennek az új világnak a szabályai még csak 
alakulóban vannak. Ahogyan a 9/11 után bevezetett légiszabályo-
zás ma már a mindennapjaink része, úgy lehet, hogy hamarosan 
természetes lesz maszkban, kesztyűben, gyorsteszttel ellenőriz-
ve dolgozni, forgatni. 



A pénzügyeket illetően a legfontosabb információ a szabadúszók 

számára, hogy ebbe az életformába akkor érde-
mes belevágni, ha rendelkezünk pénzügyi 
tartalékkal. A koronavírus előtti szakiroda-
lom 3-6 hónapnyi megélhetésre elegendő 
megtakarítással javasolja a szabadúszás 

megkezdését. Ebben az életformában nincs fizetésnap, 

év végi prémium, magunknak kell gondoskodnunk arról, hogy 
a pénzünk elég legyen a megélhetésünkre. Tudatosan készülni 
kell a nehezebb időszakokra, amikor a bármilyen okból bekö-
vetkező finanszírozási válság miatt leállhatnak a megélhetésün-
ket adó megbízások. Egy-egy új képzés, tanulási szakasz miatt 
is adódhat olyan helyzet, amikor hosszabb-rövidebb ideig nem 
tudunk dolgozni: minden amellett szól, hogy a szabadúszóknak 
legyen legalább fél évnyi tartaléka. 

Ha dolgozunk, akkor a végén számlát is kell adnunk. Szabadú-
szóként számos adózási formát választhatunk, dolgozhatunk 
Bt. tagjaként, főállású egyéni vállalkozóként és Kft-ben is, és bi-
zonyos feltételek teljesülése esetén a KATA is szóba jöhet, ami 
azért jó hír, mert a Kisadózó vállalkozások tételes adója a leg-
kedvezőbb egy szabadúszó vállalkozó számára. Ennek ellenére 
itt hívjuk fel a figyelmet, hogy ez nem mindenkinek választható.  
2020. július 1-jétől kötelező az online számlázóprogramok hasz-
nálata, a legegyszerűbb, ha regisztrálunk pl. a számlázz.hu-ra, 
mert egyszerű a használata, a kiállított számlákat pedig egyben 
látjuk és könnyen kezelhetjük. 

Jó, ha tudjuk: nem muszáj azonnal könyvelőhöz rohanni a pénz-
ügyeinkkel, a NAV munkatársai telefonon is készségesen taná-
csot adnak és segítenek mindenkinek. Az is mindenképp jó, ha 
beszélünk valakivel, akinek már van tapasztalata az önálló ügyin-
tézésben, mert amiről elsőre azt gondoljuk, hogy rettentő bonyo-
lult, később kiderül, hogy könnyedén a napi rutin részévé válhat. 
Ritkán esik róla szó, de fontos, hogy a felelős számlázás és adó-
zás nem csak a mi érdekünk, hanem egyben a szakma iránti fe-
lelősségvállalásunk jele, a hazai filmipar jó megítélése iránti elkö-
telezettségünk.

PÉNZÜGYEK
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Szabadúszóként magunk oszthatjuk be az időnket és azt, hogy 
mennyit szeretnénk dolgozni, de a filmipar gyakran úgy működik, 
hogy egyik feladat hozza a másikat. Munka munkát követ, mi pe-
dig könnyen azon kapjuk magunkat, hogy zsinórban hónapokat 
végig dolgozunk, hétvégén és éjszaka is, de nem tudunk nemet 
mondani egy új megkeresésre. 

A szervezetünknek fizikailag és mentálisan is szüksége van 
legalább négy-öt napra, hogy regenerálódjon, így érdemes úgy 

alakítani a munkáinkat, évente legyen legalább egy 
alkalom, amikor hosszabban is pihenni tu-
dunk. Hét-tíz nap, két hét már elegendő arra, hogy el tudjuk 

engedni teljesen a munkát, eleget aludjunk, töltekezzünk, kipi-
henjük annyira a hajtást, hogy utána sokkal jobban bírjuk azt a 
feszített tempót, amit a filmes terepmunka diktál. 

Szabadúszóként tehát a munkánkkal járó felelősség nemcsak 
azt jelenti, hogy jól elvégezzük a ránk bízott feladatot, hanem azt 
is, hogy úgy osztjuk be a megbízásokat, hogy legyen lehetősé-
günk a pihenésre is. Hosszú távon anyagilag is jól járunk azzal, 
ha szabadságra engedjük magunkat, mert a szabadúszó vállal-
kozói lét egyik legnagyobb ellensége a betegség. 

Alkalmazottként megillet a fizetett betegszabadság, ám szaba-
dúszóként a betegség miatt kihagyott napok még pénztelen-
séggel is sújtanak. A vállalkozási forma kiválasztásánál érdemes 
lehet odafigyelni arra, hogy jogosultak legyünk táppénzre. 

Ahogy a sikereink egyik kulcsa, hogy megengedjük magunknak, 
hogy kikapcsolódjunk és ne halmozzuk a megbízásokat, úgy az 
egészségünk megtartásának záloga a megelőzés. A rendszeres 

sport, meditáció, egészséges étkezés az egyik 

pillére annak, hogy elkerüljük a betegségeket, a másik pedig az, 
ha felelősen gondoskodunk magunkról. 

Menjünk el az ingyenes TB-finanszírozott szűrésekre. Hasznos 
lehet, ha évente csináltatunk a háziorvossal egy labort, hogy ki-
derüljön van-e esetleg koleszterin-problémánk, rendben van-e 
a vérképünk. A téli időszakban fokozottan figyeljünk a higiéni-
ára, ilyenkor még fontosabb, hogy eleget aludjunk és legyünk a 
friss levegőn. Szedhetünk különböző vitaminkészítményeket is, 
két vitamin szedését minden orvos erősen ajánlja kortól, nemtől 
és fizikai aktivitástól függetlenül: a C-vitaminét, amely immunerő-
sítőként véd a betegségek ellen, valamint a D-vitaminét, amely 
gyakorlatilag az egész szervezetünk számára hasznos, hormon-
ként működik: az immunrendszert erősíti, a Kalcium hasznosulá-
sát segíti, így a csontjainkat is védi. Mivel a kutatások szerint a 
magyar lakosság csaknem 90 százaléka a téli hónapokban D-vi-
tamin hiányos, ezekben az időszakokban fontos, hogy szedjük, 
és nyáron is, ha sokat dolgozunk zárt térben és nincs lehetősé-
günk eleget napon lenni. 
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Szabadúszóként saját magunkat kell eladnunk. Ennek az alapja, 
hogy ellenőrizzük, hogy minden korábbi filmes munkánk meg-
jelenik-e az IMDb profilunkon. A filmszakmában dolgozók itt 
ellenőrzik egymás kreditjeit, így lehet akármilyen bőséges az 
önéletrajzunk, ha az adatbázis nem tud erről. Mivel ez egy nyílt, 
és a regisztrált felhasználók által szerkeszthető felület, érdemes 
időről időre rápillantani, hogy valóban pontos információk szere-
pelnek a munkánkról.

Elavultnak hangzik, de aztán mégis kiderül, hogy sokszor hasz-
nos tud lenni a névjegykártya, amit egy-egy fontos ember ke-
zébe tudunk nyomni. A filmes világban ugyanis nagyon sok 
múlik a kapcsolatrendszeren. Elengedhetetlen, hogy ismerjük a 
szakmánk kulcsembereit, és ami még fontosabb: ők is ismerje-
nek minket, és tudják az elérhetőségeinket, hogy megtaláljanak, 

ha éppen ránk van szükségük. Legyünk jelen, legyen 
látható a munkánk! 

De mit írjunk rá erre a névjegykártyára? Az elérhetőségeinken 
(telefon, e-mail) túl nem árt, ha van egy olyan honlapunk vagy  

Facebook / Flickr / Instagram oldalunk, ahonnan  
a potenciális megbízóink tájékozódni tudnak velünk kapcsolat-
ban, ellenőrizni tudják a referenciáinkat. 

A kreatív szakmáknál (pl. rendező, operatőr, vágó) külön szakki-
fejezés van erre: showreelnek hívják azt a kis videót, amiben  
a szakemberek a legjobbnak tartott munkáikat gyűjtik össze.  
Aki megnézi a showreelt, képbe kerül azzal kapcsolatban, hogy 
mire vagyunk képesek, milyen korábbi munkáink voltak. Fontos, 
hogy ezt a showreelt időről időre frissítenünk kell, hogy lássák, 
aktívak vagyunk és folyamatosan dolgozunk, mint ahogy az is 
alapszabály, hogy az igazat írjuk a korábbi munkáinkról. Főleg 
kezdőként nagy a kísértése annak, hogy egy kicsit komolyabb-
nak tűnjünk, de nem éri meg a kockázat, mert a bizalmat elvesz-
teni sokkal könnyebb, mint felépíteni.

Bármilyen területen is dolgozzunk, fontos, hogy naprakész  
legyen a magyar és angol nyelvű önéletrajzunk minden koráb-
bi tanulmányunkat, készségünket és referenciánkat felsorolva.  
Ha a munkánkat bemutató filmrészletet nem tudunk szerez-
ni, próbáljuk fotókkal, szöveges leírásokkal illusztrálni a filmes  
tapasztalatainkat. 
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Az élethosszig tartó tanulás szlogenjét sokan ismerik, és ez  
a filmes szakmában sincs másként. Hiába vagyunk a szakmánk 
kiváló képviselői, és használjuk jól a megszerzett tudást, ha nem 
figyelünk arra, milyen újdonságok jelentek meg a területünkön. 
Ahogy a tudós is folyamatosan olvassa a szakirodalmat, mi is  

legyünk tisztában a legújabb trendek-
kel és fejlesztésekkel, mert ez is lehet a kulcsa 
annak, hogy minket fognak megkeresni egy-egy feladatra. 
Hiszen, ha a szakmai tapasztalatunk és az évek alatt meg-
szerzett rutinunk mellé még naprakészek is tudunk lenni, 
nagy előnyre teszünk szert a piacon. Pályakezdőként kulcs-
fontosságú, hogy tisztában legyünk az újdonságokkal, hiszen  
a munkaadók a munkabírásunk mellett épp a friss tudásunkra,  
új látásmódunkra kíváncsiak. 

A szabadúszóknak nincs fizetett, céges továbbképzés, nincs 
kötelező oktatás, magunknak kell megtalálnunk, hogyan fej-
lődhetünk a választott szakmánkban. Első lépésként olvassunk  
a szakmánk hazai és külföldi sajtóját, keressünk blogokat, olyan 
kollégákat itthonról, és külföldről, akiknek a teljesítményére fel-
nézünk, akik inspirálnak. 

A Kreatív Európa programja számos ösztöndíjat kínál és  
a masterclass oldalon a legnagyobb filmkészítőktől tanul-
hatunk online kurzusokon keresztül, a Nemzeti Filmintézet 
Fast Forward Programjának keretében pedig házhoz jönnek a 
szakértők, akik előadásaikkal és workshopjaikkal segítik a ha-
zai szakemberek naprakész tudását. Hatalmas tudástárat rejt  
a filmesgyakornok.hu oldal is: a pályakezdőknek segítség lehet  
a hierarchia átlátásában a filmszakmai böngésző, amelynek se-
gítségével megismerhetők a filmes szakmák és azoknak a szer-
kezete is, ráadásul folyamatosan kerülnek fel a filmszakmákat 
bemutató rövid videók is, amik tovább segítik az egyes terüle-
tekkel kapcsolatos tájékozódást.

Ezen túl: ma már a legtöbb szakmának vannak magyar és 
nemzetközi csoportjai a közösségi médiában, csatlakozzunk 
ezekhez, hogy elsőkézből szerezzük meg a legfrissebb infor-
mációkat, újdonságokat, itt juthatunk szakmai anyagokhoz és 
kaphatunk képet arról, melyek azok a fizetős továbbképzések, 
amelyekre érdemes lehet jelentkezni. Sőt, a filmes területen 
akár olyan pályázatokról és ösztöndíjakról is tudomást szerezhe-
tünk, amelyekkel külföldre mehetünk és akár a legnagyobbaktól  
tanulhatunk. 

http://www.kreativeuropa.hu/
https://www.masterclass.com
https://nfi.hu/hu/kepzes/fast-forward-program
https://filmesgyakornok.hu/hu


A szabadúszás magányos műfaj, de ez nem jelenti azt, hogy ne 
lennének szakmai szervezetek, amelyekhez ne lenne érdemes 
csatlakozni. A filmeseknél ez főleg a kreatív szakmákra korláto-
zódik, létezik a Magyar Filmakadémia, a Magyar Játékfilmrende-
zők Egyesülete, a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete, a 
Magyar Operatőrök Társasága, a Magyar Hangmérnökök Társa-
sága, a Magyar Film- és Videóvágók Egyesülete, a többieknek 
marad a Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete. 

Ezekbe az egyesületekbe, szakszervezetekbe nem kötelező 
belépni, a kamarába azonban igen, évi 5000 forintba kerül a  
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarai tagságunk. Ezért cse-
rébe a kamara köteles részünkre a törvényben meghatározott 
szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitel-
hez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigye-
lés) térítésmentesen nyújtani.

A szabadúszás magányos életforma, de egy forgatáson a produ-
cer gyakorolja a munkáltatói jogokat, ő vállal felelősséget a pro-
dukcióban történtekért. A filmiparban az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb botrányát, a szexuális visszaélések kapcsán kirobbant 
és később #metoo néven elhíresült ügyek jelentették, amelynek 
egyik eredményeképpen az amerikai szervízmunkákban ma már 
nagyon szigorú szabályozást tartalmazó szerződések születnek, 
ami a produkcióban minden résztvevőt véd. 

Bár a Filmalap és Filmintézet átláthatóságra törekvő tevékeny-
ségével az elmúlt években eltűnt a filmszakmából a korábban 
bevett szokásnak számító körbetartozás, egy váratlan gazdasági 
válság, vagy megjósolhatatlan ideig tartó járvány újra előnyte-
len helyzetet teremthet a szabadúszók számára. Fontos, hogy 
a szerződéseink szövegét, és a fizetési határidőkre vonatkozó 
kötbéreket mi magunk átolvassuk, és, ha valami nem egyértel-
mű, akkor kérdezzünk vissza, vagy forduljunk szakemberhez. 

Furcsán hangozhat, de a lényeg, hogy mindenképpen legyen 
szerződésünk és annak részleteit mi ma-
gunk ismerjük! 

A filmes szabadúszás lehetőséget ad többek között arra is, hogy 
megtanuljunk valami újat magunkról. Az önismeret alapvetően 
fontos általában is, de ebben a szakmában az extrém munka-
körülmények és szoros határidők miatt elengedhetetlen, hogy 
tisztában legyünk a határainkkal, erősségeinkkel és gyengesé-
geinkkel. 

Sok sikert az útkeresésben!

Nemzeti Filmintézet

SZAKMAI 
ÉRDEK-
KÉPVISELET
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HASZNOS LINKEK: 
NFI Képzés
filmesgyakornok oldal
Fast Forward Program facebook csoport
Kreatív Európa

https://magyarfilmakademia.hu/hu
https://madoke.hu/madoke/
http://hscmot.hu/
https://hse.hu/
http://www.muvesz-vilag.hu/szakszervezetek/film
https://www.bkik.hu/hu/
https://nfi.hu/hu/kepzes
https://filmesgyakornok.hu/hu
https://www.facebook.com/groups/277137056109106/
http://www.kreativeuropa.hu
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