
FILMTECHNIKUS 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 01 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Filmtechnikus 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5349 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Filmtechnikus - 1200 
 



 
II. 

EGYÉB ADATOK 
 

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Filmtechnikus 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: – 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: – 
 
 Előírt gyakorlat: – 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: – 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 50% 
3. Gyakorlat aránya: 50% 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): – 
 Időtartama (évben vagy félévben): – 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: – 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 



 
III. 

MUNKATERÜLET 
 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
5349 Filmtechnikus 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Tisztázza az elvárásokat és feltételeket az adott produkciónál 
Beilleszkedik a produkcióba 
Bekapcsolódik a stáb munkájába 
Megtervezi munkáját, tevékenységét 
Tisztázza az összetett képsorok megoldási módját  
 
 
 
Végrehajtja a konkrét technikusi feladatokat 
Együttműködik a kombinált képsor megoldásában, s ennek keretében 
mechanikai feladatokat végez 
számítástechnikai feladatokat végez 
 

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

52 213 02                   Mozgóképgyártó 
 



 
IV. 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2510-06 A filmkészítés általános és szakmai környezete 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Tisztázza a munkájával kapcsolatos elvárásokat és feltételeket 
Felveszi a kapcsolatot a megbízóval, illetve annak képviselőjével 
Dönt a formáról: vállalkozási, megbízási vagy munkaszerződést köt-e 
Részleteiben tisztázza és egyezteti a feltételeket 
Megköti a munkájára, jogviszonyára vonatkozó szerződést 
A szerződésben foglaltaknak megfelel, azokat érvényre juttatja 
Eleget tesz közteherviselési és számviteli kötelezettségeinek 
Ismeri a szakmai környezetet és felméri a megbízót 
Tisztázza felelősségi körét a munkavédelem területén 
Az előzővel összhangban esetleg megállapodást köt 
Betartja a munkavédelmi és biztonsági előírásokat 
Felméri a konkrét feladatát 
Tisztázza annak a konkrét produkciónak, amellyel dolga van, a zsánerét, a 
funkcióját, közönséghez juttatásának módját 
Áttekinti feladata rutinszerű és kreatív elemeit 
Munkáját megtervezi 
Értelmezni tudja a költségvetést, a technológiai és az ütemtervet 
Használja, a maga területén betartja, szükség szerint korrekciójukat kéri 
Munkáját beilleszti a teljes folyamatba 
Beilleszkedik a produkcióba, illetve annak működtetésébe 
Bekapcsolódik a technológiába 
Bekapcsolódik a stáb, illetve a vállalkozás szervezetébe 
Együttműködik az alá-, mellé- és fölérendeltekkel, valamint a külső partnerekkel 
Végrehajtja konkrét feladatait 
Munkáját szakszerűség, pontosság, gondosság jellemzi 
A változó elvárásokhoz kreatívan és önállóan alkalmazkodik 
Anyagait a következő munkafázisok részére előkészíti, átadja 
Folyamatosan továbbképzi magát 
Az eszközkezelés során alkalmazza a tűzvédelmi rendszabályokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Jogrendszer, személyiségjog és polgári jog 
B Média- és szerzői jog 
B A vállalkozások és a munka világának szabályozása 
A Balesetvédelem és biztonságtechnika 
B Tűzvédelmi szabályok 
B Társadalom és művelődés 
B Kommunikáció 



B Tele- és tömegkommunikáció 
B Szakmai működéstan 
C Filmtörténet 
C Mozgóképi üzenetek elemzése és hatásmechanizmusai 
B Vizuális nyelv és dramaturgia 
B A filmkészítés és -befogadás társas és személyiséglélektani alapjai 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Gyakorlati jogszabályi szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Technikai rajz olvasása, értelmezése 
3 Technikai rajz készítése 
4 Technológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Technológiai rajz készítése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
4 Művészi rajz olvasása, értése 
4 Kiviteli rajz készítése 
3 Technikai jelképek értelmezése 
3 Technológiai jelképek értelmezése 
3 Művészi jelképek értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
4 Arányérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Rugalmasság 
Kreativitás 
Pontosság 
Beleélőképesség 
Stressztűrő-képesség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Egységben látás 
Interperszonális rugalmasság 
Kezdeményezőkészség 
A másik helyzetének, szerepének és visszajelzéseinek érzékelése 
Kommunikációs rugalmasság 

 
Módszerkompetenciák: 



Rendszerben való gondolkodás 
Nyitott hozzáállás 
Figyelemmegosztás 
Következtetési képesség 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2511-06 Filmkészítés technológiája 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Beilleszkedik a produkcióba, illetve a működtetésbe 
Bekapcsolódik a technológiába 
Bekapcsolódik a stáb, illetve a vállalkozás szervezetébe 
Együttműködik az alá-, mellé- és fölérendeltekkel, valamint a külső partnerekkel 
Végrehajtja konkrét feladatait 
Munkáját szakszerűség, pontosság, gondosság jellemzi 
A változó elvárásokhoz kreatívan és önállóan alkalmazkodik 
Anyagait a következő munkafázisok részére előkészíti, átadja 
Folyamatosan továbbképzi magát az adott művészeti ágban 
Az adott művészeti ág működési feltételeivel, szabályozási környezetével 
kapcsolatban 
A társadalmi közeg, a társadalmi megrendelés változásaival kapcsolatban 
A kapcsolódó technikai területeken 
Technológiai és munkaszervezési területeken 
A kapcsolattartás és a kommunikáció területén 
Az operatőrrel és a látványtervezővel tisztázza az összetett képsorok megoldási 
módját 
Kiválasztja a szükséges eszközöket 
Felveszi és ellenőrzi azokat 
Közreműködik a helyszínre juttatásukban 
Üzembe helyezi és az adott felvétel igényeihez igazítja azokat 
Jelzi a stáb vezető tagjainak, ha problémát észlel 
Együttműködik a feladatának megoldásában érintett többi munkacsoporttal 
Eszközein elvégzi a helyben megoldható karbantartási és hibaelhárítási 
műveleteket 
Közreműködik a visszaszállításukban és a raktárba történő előírásos leadásukban 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Film- és videotechnika 
B Filmes és televíziós technológia 
B Gyártásszervezés 
C Szakmai kifejezések angolul 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 



4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése (használati utasítások, 

diszpozíciók) 
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Technikai rajz olvasása, értelmezése 
3 Technikai rajz készítése 
4 Technológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Technológiai rajz készítése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
4 Művészi rajz olvasása, értése 
4 Művészi kiviteli rajz készítése 
3 Technikai jelképek értelmezése 
3 Technológiai jelképek értelmezése 
3 Művészi jelképek értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
4 Arányérzék 
4 Állóképesség 
4 Térérzékelés 
4 Megbízható, komplex látás, hallás 
5 Mechanikai berendezések, eszközök, szerszámok 
5 Elektromos berendezések, eszközök, szerszámok 
5 Elektronikai berendezések, eszközök, szerszámok 
5 Számítástechnikai eszközök, berendezések 
5 Speciális berendezések, automatikák és anyagok 

 
Személyes kompetenciák: 

Rugalmasság 
Kreativitás 
Stressztűrő-képesség 
Térlátás 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Irányítható fantázia 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség 
Egységben látás 
Interperszonális rugalmasság 
Kezdeményezőkészség 
Motiválhatóság 
Hatékony kérdezés készsége 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerben való gondolkodás 
Áttekintő képesség 



Gyakorlatias feladatértelmezés 
Tervezési képesség 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Logikus gondolkodás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2512-06 Filmtechnikus speciális feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Bekapcsolódik a technológiába 
Bekapcsolódik a stáb, illetve a vállalkozás szervezetébe 
Együttműködik az alá-, mellé- és fölérendeltekkel, valamint a külső partnerekkel 
Végrehajtja konkrét feladatait 
Munkáját szakszerűség, pontosság, gondosság jellemzi 
A változó elvárásokhoz kreatívan és önállóan alkalmazkodik 
Anyagait a következő munkafázisok részére előkészíti, átadja 
Az operatőrrel és a látványtervezővel tisztázza az összetett képsorok megoldási 
módját 
Együttműködik a kombinált képsor megoldásában érintett többi munkacsoporttal 
Mechanikai filmtechnikusi feladatokat végez 
Szükség szerint segédkezik a kamera megfelelő rögzítésmódjának kialakításában 
Segít megoldani a helyszínen fölmerülő mechanikai problémákat 
Számítástechnikai filmtechnikusi feladatokat végez 
Összehasonlítható módon rögzíti az külön felvett részképsorok 
összeilleszthetőségére vonatkozó információkat 
Szükség szerint az érdekeltek rendelkezésére bocsátja azt 
Segít megoldani a helyszínen fölmerülő számítástechnikai problémákat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Kombinált képsorok fajtái, kifejezési lehetőségei 
B Kombinált képsorok létrehozásának mechanikai eljárásai, eszközei és kivitelezése 
B Kombinált képsorok létrehozásának elektronikus és digitális eljárásai, eszközei és 

kivitelezése 
 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 
5 Képátalakítás 
3 Mozgókép editálás 
5 Képeditálás és korrekciók 
5 Trükk készítés 
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
4 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 



4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű hallott szakmai, gyakorlati szöveg megértése 
4 Technikai rajz olvasása, értelmezése 
3 Technikai rajz készítése 
4 Technológiai rajz olvasása, értelmezése 
3 Technológiai rajz készítése 
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 
3 Folyamatábrák készítése 
4 Művészi rajz olvasása, értése 
4 Művészi kiviteli rajz készítése 
3 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 
3 Technikai jelképek értelmezése 
3 Technológiai jelképek értelmezése 
3 Művészi jelképek értelmezése 
3 Szabadkézi rajzolás 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 
4 Arányérzék 
5 Mechanikai berendezések, eszközök, szerszámok 
5 Elektromos berendezések, eszközök, szerszámok 
5 Elektronikai berendezések, eszközök, szerszámok 
5 Számítástechnikai eszközök, berendezések 
5 Speciális berendezések, automatikák és anyagok 

 
Személyes kompetenciák: 

Önállóság 
Precizitás 
Megbízhatóság 
Beleélő képesség 
Stressztűrő képesség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Engedékenység a cél szolgálatában 
Interperszonális rugalmasság 
Kezdeményezőkészség 
A másik helyzetének és szerepének érzékelése 
Irányíthatóság 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerező képesség 
Helyzetfelismerés 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Intuíciós képesség 
Absztrakt (elméleti) gondolkodás 



 
Az 54 213 01 0000 00 00 azonosító számú, Filmtechnikus megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

2510-06 A filmkészítés általános és szakmai környezete 
2511-06 Filmkészítés technológiája 
2512-06 Filmtechnikus speciális feladatai 

 



 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
 
Egy 3-10 perces, tetszőleges témájú és műfajú vizsgafilm elkészítése, amelyben jelentős 
szerepük van a vizsgázó által tervezett és kivitelezett – mechanikai, illetve számítástechnikai 
alapon megoldott – kombinált képsoroknak 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2510-06 A filmkészítés általános és szakmai környezete 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A filmkészítés általános környezeti ismeretei 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Sajátos szakmai alapismeretek 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2511-06 Filmkészítés technológiája 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A filmkészítés technikai, technológiai ismeretei 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2512-06 Filmtechnikus speciális feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A filmkészítés speciális szakmai feladatai 



A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A vizsga feladat értékelése, megvédése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 54 213 01 0000 00 00 azonosító számú, Filmtechnikus megnevezésű szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20% 
2. vizsgarész: 30% 
3. vizsgarész: 50% 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

– 



VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

Fi
lm

te
ch

ni
ku

s 

Mechanikai berendezések, eszközök X 
Elektromos berendezések, eszközök, automatikák X 
Számítástechnikai berendezések X 

 



 
VII. 

EGYEBEK 
 
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért 
felelős miniszter évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat 
 
A szakmai vizsgán alkalmazandó értékelési útmutatókat, egyéb dokumentumokat, illetve a 
vizsgán használatos segédeszközökre vonatkozó részletes szabályokat a szakképesítésért 
felelős miniszter közzéteszi  
 
A szakmai bizonyítvány kiegészítő lapra vonatkozó előírások külön jogszabály szerint 
kerülnek meghatározásra 
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Optikai Akusztikai, Film és Színháztechnikai Tudományos Egyesület 
Filmművész Szövetség  

 


