
A MAGYAR FILMTÁMOGATÁSI RENDSZER FŐBB PILLÉREI

MAGYAR NEMZETI FILMALAP

EGÉSZ ESTÉS FILMEK TÁMOGATÁSA

�  forgatókönyv-fejlesztési támogatás
�  gyártás-előkészítési támogatás
�  gyártási támogatás
�  forgalmazási (marketing)támogatás
�  filmszakmai képzések támogatása
�  diplomafilmek támogatása
�  egyedi támogatások

�  filmkópia-felújítás, archiválás
�  filmszakmai kutatások, képzések, 
    rendezvények és kiadványok támogatása

FILMSZAKMAI KÖZVETETT 
ÁLLAMI TÁMOGATÁS

A magyarországi filmköltség 25 százalékának visszatérítése 

�  magyar filmek: 15,37 milliárd forint, 243 db
�  koprodukciós filmek: 4,04 milliárd forint, 6 db
�  bérmunkában készült filmek: 106,05 milliárd forint, 50 db

A  filmgyártók  a Magyarországon forgatott magyar, 
koprodukciós és bérmunkában készülő filmek 
költségének negyedét visszakaphatják: a támogató  
társasági adókedvezményben részesül. Ezt a közvetett 
támogatást a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) Nemzeti Filmirodájának eljárásain keresztül 
lehet igénybe venni; a Magyar Nemzeti Filmalap pedig a 
letéti számlát üzemeltet, hogy megkönnyítse az adóból 
származó támogatások  gyűjtését és folyósítását.

A 2016-ban elkészült filmek száma és a közvetett 
támogatás alapjául szolgáló filmköltségek:

AZ NMHH MÉDIATANÁCSÁNAK 
MAGYAR MÉDIA MECENATÚRA PROGRAMJA

MACSKÁSSY GYULA–pályázat 
animációs filmek: 942,3 millió forint, 111 db

DARGAY ATTILA–pályázat  
animációs sorozatok: 660,2 millió forint, 25 db

EMBER JUDIT–pályázat  
dokumentumfilmek: 1811,5 millió forint, 246 db

KOLLÁNYI ÁGOSTON–pályázat  
ismeretterjesztő filmek: 1413,9 millió forint, 179 db

EGRI LAJOS–pályázat  
televíziófilm terv: 82,3 millió forint, 64 db

FEHÉR GYÖRGY–pályázat  
televíziófilm: 2956 millió forint, 33 db

HUSZÁRIK ZOLTÁN–pályázat  
kísérleti és kisjátékfilm: 465,5 millió forint, 78 db

NEUMANN JÁNOS–pályázat  
online film: 95,8 millió forint, 90 db

CSERÉS MIKLÓS–pályázat 
rádiójáték: 96,9 millió forint, 41 db

ESCHER KÁROLY–pályázat 
előre nem tervezhető események
azonnali forgata: 43,7 millió forint, 32 db

NEMESKÜRTY ISTVÁN–pályázat  
történelmi dokumentumfilm: 188,2 millió forint, 9 db

A mecenatúraprogram filmes ága, 2011–2016 A televíziók és rádiók költségeinek támogatása 

A mecenatúraprogram médiaszolgáltatóknak 
szóló ága, 2011–2016 

�  televízióműsorok készítésének támogatása: 
    2339,7 millió forint, 518 db

�  rádióműsorok készítésének támogatása: 
    1631,9 millió forint, 573 db

�  rezsiköltségek finanszírozásának támogatása:
    2470,9 millió forint és 500 db

�  műszaki fejlesztések támogatása:
    645,3 miilió forint és db

�  digitális átállás támogatása:
    250 miilió forint és 37 db

A NEMEGÉSZ ESTÉS FILMEK TÁMOGATÁSA


