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A SzíDoSz- Szinkron Alapszervezet azzal a 
céllal alakult, hogy feltárja, képviselje és védje 
tagjai foglalkoztatásával, szociális és gazdasági 
viszonyaival kapcsolatos érdekeit, különös tekintettel 
a szinkronizálásban résztvevő különféle szakmák 
képviselőinek (színész, szinkronrendező, dramaturg- 
fordító, hangmérnök-vágó, gyártásvezető) az anyagi- és 
munkafeltételeinek javítására. 

Személyes tapasztalataink szerint az elmúlt 
harminc évben nagyon sok probléma, feszültség, 
ellentmondás, igazságtalanság és sérelem gyűlt 
össze a szinkronizálás világában. A szinkroniparban 
dolgozó munkavállalók (többnyire önkizsákmányló 
kisvállalkozások, kényszervállalkozások) harminc 
évvel ezelőtti árakon dolgoznak és nem kapják meg 
a munkájukért járó anyagi és erkölcsi megbecsülést. 
Nem érvényesülnek a mindenkit megillető tisztességes 
munkafeltételek, és teljes mértékben hiányzik 
a perspektíva (ebből) a szakmából. Fásultság, 
kilátástalanság és embertelen terhelés jellemzi a magyar 
szinkron világát. 

Pedig a magyar szinkronizálás a több száz 
milliárdos – főként profitorientált - médiapiac 
közepén helyezkedik el. Bátran kijelenthetjük, hogy 
a szinkronipar hozzáadott értéke rendkívül magas: 
szinkron nélkül a külföldi gyártású médiatartalmak 
a mozikban 70, a televíziókban és az interneten 90 
százalékban eladhatatlanok lennének. Ennek ellenére 
ma Magyarországon nincs már egyetlenegy olyan 
médiapiaci szolgáltatás sem, amelyben olcsóbban 
dolgoznának, mint a szinkronban. 

Jelenleg a szinkronipart alkotó szakmai 
tevékenységek hivatalosan nem minősülnek 
szakmáknak. Nincs önálló szakmai besorolásuk, 
nincsen, vagy töredékes az oktatás, nincs önálló OKJ-s 
képzésük, nem vonatkozik rájuk szakmai előírás, 
semmilyen minőségbiztosítási rendszer, munkaügyi 
feltételrendszer. Ez súlyos probléma, mert egyrészt 
ezekhez a szakmákhoz különleges, kiemelt és sokféle 
kompetenciára van szükség, másrészt a szinkronizálást 
végzők munkájának végeredménye: a filmek, 
dokumentumfilmek, animációs filmek, hírműsorok, 
riportok, reklámok, stb. a magyar nyelvű lakosság 
egészét érintik. A gyerekektől az idősekig. Határainkon 
túli magyarokat is, a magyar nemzet teljességét. A 
szinkronizált audiovizuális tartalmak szakmai és nyelvi 
minőségének javítása tehát köz- és nemzeti érdek.

A magyar szinkron manapság tapasztalható 
szélsőségesen változó minőségének az az oka, hogy a 

szinkroniparban tevékenykedő szinkronstúdiók a piaci 
versenyben - a gazdasági erőfölényben lévő, a globális 
piacon mozgó nemzetközi megrendelők nyomására 
- egyre alacsonyabb árakon és egyre gyorsabban 
kénytelenek a munkákat elvállalni, kényszerhelyzetbe 
hozva az „alvállalkozókat” (színészeket, rendezőket, 
dramaturgokat, hangmérnököket, stb.), akik 
kiszolgáltatott helyzetben lévén kénytelenek nyomott 
áron, „lehetetlen” feltételek mellett dolgozni. A szakmai 
tudást az iparágban nem védi semmi. 

A Szídosz-Szinkron Alapszervezet tagságának 
és vezetésének véleménye szerint égető szükség van 
a magyar szinkron minőségbiztosítási rendszerének 
kidolgozására; a magyar szinkronban tevékenykedő 
szakmák hivatalos szakmaként való elismertetésére, 
védelmére és képzésére, valamint a szinkroniparban 
dolgozók anyagi helyzetének jelentős javítására.

A szinkronkészítésben érintettek közötti 
egyensúly nyilvánvalóan felborult, az új helyzetnek a 
megrendelők az egyedüli haszonélvezői. Új egyensúlyt 
kell találni. Nem az a kérdés, elérjük-e az új egyensúlyt, 
hanem hogy mikor és hogyan.

Ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérjük, 
megfelelő terveket készítsünk és a döntéseink, érveink 
megalapozottak legyenek, mindenre kiterjedő alapos 
iparági kutatásra és elemzésre van szükségünk. 
Ezért 2019-ben az EJI (Előadóművészi Jogvédő 
Iroda Egyesület) támogatásával a SzíDoSz-Szinkron 
Alapszervezet megbízta a HÉTFA Kutató és Elemző 
Központot, hogy készítsen egy átfogó kutatást és 
tanulmányt a magyar szinkronipar helyzetéről. A 
kutatás éppen a járványügyi vészhelyzet kirobbanása 
előtt készült el, így a tanulmányba már nem kerültek 
bele a pandémia alatt szerzett tapasztalatok. Viszont 
épp ez a különleges válsághelyzet – a járvány miatt 
a szinkronipar részleges, vagy teljes leállása, a piaci 
szereplők ellentmondásos reakciója, a szinkroniparban 
dolgozók eltérő viszonyulása a munkavégzéshez – 
tehát éppen a pandémia okozta lélektani pillanat teszi 
még inkább indokolttá, hogy e tudományos kutatást 
és elemzést publikáljuk és segítségével felülvizsgáljuk, 
megtárgyaljuk a magyar szikronipar működését. 
A szakszervezet erejével pedig változtassunk a 
problémákon. 

 
Rajkai Zoltán

Színművész, a SzíDoSz-Szinkron Alapszervezet elnöke
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Munkánk során azt a célt tűztük ki, hogy 
leírjuk a magyarországi szinkronipar működését, 
iparági helyzetét, valamint, hogy azonosítsuk 
az iparágban jellemző főbb problémákat. 
További célunk volt, hogy javaslatot tegyünk 
a szinkroniparban dolgozók problémáinak 
megoldására. A kutatás fókuszában a filmek és 
televíziós tartalmak szinkronizálása állt, kizárva 
egyebek mellett a reklámokat, számítógépes 
programokat, digitális játékszoftvereket.

A kutatás elkészítéséhez egyaránt 
használtunk kvalitatív és kvantitatív kutatási 
módszereket. Az elérhető iparági statisztikák 
és a szakirodalom feldolgozása mellett 41 
háttérbeszélgetést és mélyinterjút készítettünk 
a szinkroniparban dolgozó érintettekkel és 
szakértőkkel. Ahhoz, hogy közelebbi képet 
kapjunk a szinkronszínészek helyzetéről, 
kérdőíves kutatást készítettünk a körükben, az 
iparági vállalkozások helyzetének felméréséhez 
pedig cégek nyilvános beszámolóit elemeztük. 

A megkérdezett szakértők egybehangzó 
véleménye szerint a több mint 80 éves 
magyar szinkronra egyértelmű közönségigény 
van szinte minden audiovizuális tartalom 
kapcsán, ilyen értelemben tehát helyzete 
stabil. A huszadik század második felében 
szinte csak magas színvonalon szinkronizált 
filmek formájában jelentek meg idegen nyelvű 
filmek Magyarországon. Ennek a tradíciónak 
köszönhetően a közönség ma is a szinkronizált 
verziókat várja el szinte minden idegen nyelvű 
audiovizuális tartalom tekintetében. A szakértői 
interjúk során többen is kiemelték a szinkron 
központi szerepét a magyar nyelv megőrzésében 
és ápolásában, ami miatt kiemelt fontosságú 
lehet, hogy a magyar szinkron minősége és 
jövedelmezősége hosszú távon biztosított 
legyen. Ennek értelmében érdemes az iparág 
legfontosabb problémáit azonosítani és hosszú 
távú megoldásokat találni.

A szinkronstúdiók piacának mérete 2018-
ban 3,16 milliárd forint az összesített árbevételi 
statisztikák alapján. A piac három legerősebb 
szinkronstúdiója osztozott az összes árbevétel 
70%-án, míg az öt legnagyobb szinkronstúdió 
az összes árbevétel több mint 85%-ért volt 
felelős. 

A szinkronipar működésének központi 
szereplői a szinkronstúdiók, hiszen ezek a 
vállalkozások teremtik meg az infrastruktúrát 
a szinkronizálás jelentette munkafolyamathoz, 
szervezik a szinkrondolgozók munkáját, 
továbbá ők azok, akik a szinkron megrendelőivel 
(elsősorban filmforgalmazók és televízió 
társaságok) folyamatos üzleti kapcsolatot 
tartanak fenn. Az elkészült szinkron viszont 
rengeteg különböző közreműködő munkájának 
eredménye: a szinkronizáláshoz több, egymástól 
igencsak eltérő szaktudásra és kompetenciára 
van szükség. Ezért a szinkronizálás egy 
sokszereplős, magas hozzáadott értékű folyamat, 
ahol a felelősségi körök és a jövedelmek is sokfelé 
oszlanak. 

Egyéni szinten a jövedelmek sokszor nem 
tükrözik a szükséges szakértelem, tapasztalat 
szintjét és a befektetett munka mértékét.

A szinkronipar legnagyobb problémája, 
hogy a szereplők nehezen teremtik meg az 
iparág jövedelmezőségéhez és magas szintű 
működéséhez szükséges piaci feltételeket. Ez 
a probléma legerősebben a szinkrondolgozók 
szintjén realizálódik, akik alacsony alkuerejük 
miatt sok esetben ki vannak szolgáltatva a 
megrendelők érdekeinek és az általuk szabott 
feltételeknek, amelyeket gyakran a stúdiók 
közvetítenek feléjük. És bár a szinkronstúdiók 
lényegesen erősebb és stabilabb szereplők 
az iparágban, mint a szinkrondolgozók, 
alapvetően a megrendelői oldal határozza meg 
a jövedelmek szintjét és a munkaszervezés főbb 
törvényszerűségeit. 

Ennek következményeként a 
szinkrondolgozók névleges bérezése nem, vagy 
csak kis mértékben növekedett az elmúlt 15 évben. 
Ez a trend a jövedelmek elértéktelenedéséhez 
vezetett az idők során, hiszen sok esetben még 
az infláció okozta változásokat sem követte le 
a munkadíjak alakulása. Számításaink szerint 
a nominális szinten nem változó munkadíjak 
15 év alatt 41%-os értékcsökkenést szenvedtek 
el. A tényleges értékcsökkenés ennél bizonyos 
esetekben valószínűleg alacsonyabb, hiszen 
a jövedelmek kisebb emelkedéséről számos 
érintett beszámolt. 
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Vezetői összefoglaló

Ez a trend valamelyest a szinkronstúdiók 
által vállalt megbízási díjak változásában is 
tetten érhető, sok szereplő beszámolt arról 
(köztük megrendelői oldalról megkérdezett 
érintettek is), hogy a “szinkron ára” 
lényegében alig változott az elmúlt évtizedben. 
A legalacsonyabb megbízási díjak a televíziós 
piachoz köthetők, ezeknél a megbízásoknál a 
munka díjazása nagyságrendekkel alacsonyabb, 
mint például a mozis piac megrendeléseinél, 
miközben hasonló mennyiségű és minőségű 
munka elvégzése szükséges a televíziós 
szinkronok előállításához is. A megrendelések 
értékének körülbelül 70-75%-a köthető a 
televíziós piaci szereplőkhöz.

Ahhoz, hogy a szinkroniparban dolgozó 
szakemberek értékarányos díjazásban 
részesülhessenek, olyan megoldásokra lenne 
szükség, amelyek a megrendelőket, főleg a 
televíziós piac szereplőit, rákényszerítik a 
magasabb (nagyobb összegű) munkadíjak 
kifizetésére. Az ideális megoldás stabil piaci 
adottságként állítaná be a magasabb megbízási 
díjakat. Erre azért van szükség, mert a 
szinkronstúdiók a jövedelmek tekintetében 
nem képesek a közös érdekérvényesítésre, 

főként a köztük lévő éles verseny és alkuerejük 
relatív alacsony szintje miatt.

A szinkroniparban dolgozók 
tevékenységének keretei számos egyéb 
problémával is bírnak. A szinkronstúdiókkal 
újra kell tárgyalni a munkavállalás feltételeinek 
különböző szempontjait: javítani kell a 
munkakörülményeken és biztosítani kell a 
szinkrondolgozók szociális és egészségügyi 
biztonságát. Tisztázni kell a szerződéses 
viszonyokat, javítani kell a felek közti 
információáramláson és biztosítani kell 
alapvető minőségi minimumokat.

Véleményünk szerint a fentiek a 
szinkrondolgozók szinkronstúdiókkal 
szembeni alkuerejének javításán keresztül 
érhetők el, amely sok tekintetben független 
a megrendelői oldal működési logikájától. Az 
alkuerő javításában segíthet a munkavállalói 
vállalkozások ún. csoportos mentességének 
kijárása (a szektor vállalkozásait mentesíti a 
gazdasági versenytörvények hatálya alól), a 
közös szakszervezeti szabályok és normák 
meghatározása és életbe léptetése vagy a 
kollektív jogérvényesítés más formája: pl. a 
közös jogdíjkezelés.





Bevezetés

Lokalizálás
• Nyelvi adaptáció, tekintettel a kulturális 

utalásokra
• Tartalom kulturális adaptációja pl. tabuk
• Tartalom típusának kiválasztása (műfaj)
• Platform

Helyi, regionális, globális

Filmstúdiók

Forgalmazók

Műsorszolgáltatók

Marketing

tevékenységet végző

cégek, részlegek

II.1  
A	kutatás	célja

A kutatás azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
felmérje a magyarországi szinkronipar iparági 
jellemzőit és piaci helyzetét. A szinkronipar szorosan 
kapcsolódik az audiovizuális tartalmak értékesítésének 
folyamatához, valójában annak egy részpiaca.

A Hétfa Kutatóintézet a Színházi Dolgozók 
Szakszervezete Szinkron Alapszervezetének 
megbízásából készítette jelen tanulmány alapját 
képező kutatását. A kutatóintézet arra kapott 
megbízást, hogy átfogó áttekintést adjon a főbb 
szereplőkről, az értékláncról, a jövedelemáramlásról, 
a piac szerkezetéről és a foglalkoztatási feltételekről, 
valamint a szinkronizálás jelentőségéről a kulturális 
javak fogyasztásában. A szinkronipar jellemzőinek 
áttekintésén túl a tanulmány célja az iparág 
működésében jelentkező és a szinkronipar szereplői 
közötti feszültségek hátterében álló esetleges problémák 
azonosítása és kontextusának elemzése is. Végezetül a 
kutatás célja volt a szinkroniparban dolgozók, kiemelten 
a területen (is) dolgozó színművészek problémáinak 
kezelésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása 
is – a nemzetközi és hazai gyakorlatban fellelhető és 
alkalmazott eszközök áttekintése alapján.

II.2  
A	Kutatás	
módszertana1

A kutatás során egyaránt használtunk 
kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket. A 
szinkronipar működéséről és az azt szabályozó és 
meghatározó piaci környezetről szóló, rendelkezésre 
álló nyilvános cégadatok, illetve a meglehetősen 
kevés szakirodalom feldolgozása mellett a kutatás 
során nagyon hangsúlyos szerep jutott a szinkronipar 
szereplőivel készített interjúknak, szakmai 

1	 Kutatásunk	munkadefinícióként	 tekint	 a	 szinkronszínész	 kifejezésre,	 amivel	 összefoglalóan	 utalunk	minden	 olyan	
személyre,	 aki	 a	 szinkroniparban	 a	 hangjával	 hozzájárul	 bármilyen	 audiovizuális	 produkció	 szinkronizálásához,	
függetlenül	 az	 abban	 betöltött	 szerepétől,	 képzettségétől	 vagy	 tapasztalatától.	 Az	 elemzés	 során	 azonban	
elengedhetetlennek	 tartjuk,	 hogy	 a	 szinkronszínészek	 körében	 meglévő	 különbségekre	 az	 előbb	 felsoroltak	
tekintetében	is	kitérjünk.

háttérbeszélgetéseknek. Összesen 41 interjú, illetve 
háttérbeszélgetés készült a szinkronipar szereplőivel. 
Az interjúalanyok kiválasztásakor arra törekedtünk, 
hogy minél inkább reprezentálják a szinkronipar 
sokszínűségét: A megrendelők (forgalmazók, televíziós 
társaságok) esetében a piacon elfoglalt helyük és 
működési stratégiáik, a szinkrondolgozók esetében 
a szinkronstúdiók és a foglalkoztatási helyzetük 
képezte a válogatás alapját. A szinkronszínészek 
körében készítettünk egy kérdőíves kutatást is annak 
érdekében, hogy minél pontosabb képet tudjunk adni 
a szinkronban dolgozók legnépesebb csoportjának 
foglalkoztatási helyzetéről és egyéni stratégiáiról. A 
kérdőívet 236 fő töltötte ki, közülük 176 fő jelenleg is 
aktívan szinkronizáló személy, ez az iparági becslések 
alapján a szinkronszínészek körülbelül 30%-a.

II.3  
A	tanulmány	
felépítése

A szinkron iparági felmérése érdekében a 
tanulmány III. fejezete segít elhelyezni a szinkron 
helyét és szerepét az idegen nyelvű audiovizuális 
tartalmak fogyasztásában. A nemzetközi kontextus 
rövid ismertetése után bemutatjuk, hogy a szinkron 
hogyan vált az audiovizuális fordítási technikák 
domináns eszközévé a magyarországi mozis és a 
televíziós piacokon. A IV. fejezet részletesen leírja az 
értéklánc különböző szintjein lévő szereplők szerepét 
a szinkronizált tartalmak előállításában. Részleteiben 
bemutatja a szinkronstúdiók és a megrendelők piaci 
működésének körülményeit és a szinkrondolgozók 
foglalkoztatási helyzetét. Az V. fejezet az értéklánc 
különböző szintjein feltárt problémák azonosítása 
után a hatásmechanizmusok elemzését adja. Végül 
a VI. fejezet összegzi az elemzés során feltárt 
diszfunkcionális piaci mechanizmusok megoldása felé 
vezető javaslatokat.
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Lokalizálás
• Nyelvi adaptáció, tekintettel a kulturális 

utalásokra
• Tartalom kulturális adaptációja pl. tabuk
• Tartalom típusának kiválasztása (műfaj)
• Platform

Helyi, regionális, globális

Filmstúdiók

Forgalmazók

Műsorszolgáltatók

Marketing

tevékenységet végző

cégek, részlegek

II.4  
A	szinkron	helye	
az	audiovizuális	
fordítási	piacon

A szinkron (szájszinkron, hangalámondás) 
és a felirat nyelvi adaptációs technikák, melyek 
összefoglalóan az audiovizuális fordítás (audiovisual 
translation) eszközei. Az audiovizuális fordítás egy 
tág és a digitalizáció, valamint az esélyegyenlőségi 
törekvések mentén egyre sokszínűbbé váló terület. 
Alapvetően beletartozik minden olyan tevékenység, 
amely bármilyen rögzített vagy élő audiovizuális 
tartalom (film, sorozat, reklámfilm, színházi előadás) 
nyelvi adaptációját szolgálhatja. Célja, hogy egy, az 
eredetitől eltérő nyelven és ezzel együtt a célnyelv 
kulturális közegében érthető formában, vagy a siketek 
és nagyothallók, illetve vakok és gyengénlátók számára 
könnyebben befogadható formában, de azonos 
nyelven visszaadja az eredeti tartalom jelentését és 
mondanivalóját (Chaume 2013).

Jelen kutatásunk középpontjában azonban a 
filmipar és a műsorszolgáltatók az ország nyelvétől 
eltérő nyelven vetített, illetve sugárzott audiovizuális 
tartalmai állnak. Magát a tevékenységet, az audiovizuális 
fordítást tekintve ugyan a reklámipar, illetve részben a 
szoftveripar is szorosan idetartozik, ugyanakkor ezeket 

az egészen eltérő megrendelői kör és értékesítési piac 
miatt jobbnak láttuk leválasztani a fő témáról.

 Az audiovizuális fordítás a tartalmak nemzetközi 
értékesítésével is foglalkozó vállalatok (például 
The Walt Disney Company, Netflix, UIP, HBO) 
számára ún. lokalizálási tevékenység. A lokalizálási 
tevékenység bármilyen termék (film, marketing 
kampány, számítógépes program) nyelvi és kulturális 
adaptálásának folyamata, amely révén adott térség, 
ország vagy szűkebb közösség kulturális közegében 
befogadhatóvá, keresetté válhat (Esselink 2000). 
A lokalizálás a nyelvi adaptációnál jóval szélesebb 
kört ölel fel, ezért bizonyos vállalatok kifejezetten 
lokalizálással foglalkoznak. A nyelvi adaptáció mellett 
bizonyos kulturális elemek kicserélése is lehet a 
lokalizáció eszköze akár kulturális tabuk miatt, akár 
a könnyebb befogadhatóság érdekében - például a 
„Garfield: The Movie” litván változatában a főszereplő 
macska kedvenc ételét, a lasagnet kicserélték a 
litvánok körében legnagyobb népszerűségnek örvendő 
burgonyafelfújtra (Bhana 2015). A különböző típusú 
tartalmak elosztása is lokalizációs kérdés, például egy 
regionális forgalmazó a megvásárolt filmcsomag egyes 
filmjeit aszerint értékesíti az egyes nemzeti piacokon, 
hogy hol milyen műfajú filmekre mekkora a kereslet. 
Továbbá a leghatékonyabb platformok kiválasztása is a 
kereslet preferenciájához igazodik. 

A filmek feliratozása és szinkronizálása egy 
olyan iparág, amely sajátosan jött létre, hiszen nem 
a technológiai fejlődés és a művészi kísérletezés 
összjátékaként alakult ki, hanem kényszer hatására, a 

1.ábra
Lokalizálás és 

különböző formái
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Bevezetés

hangosfilm megjelenését követően. A filmipar azzal 
szembesült, hogy a filmgyártás a némafilmek nemzetközi 
értékesítésével elért volumenét a hangosfilmek esetében 
a nyelvi akadályok miatt nem tudja majd megtartani. 
Számtalan kísérlet zajlott arra vonatkozóan, hogyan 
lehetne megtalálni a filmek lefordításának lehető 
legköltséghatékonyabb módját, úgy, hogy a lefordított 
tartalom is elég élvezhető maradjon a potenciális 
közönség számára. Ebben a folyamatban külön 
hangsúlyt kapott az a félelem, hogy megoldás híján 
számtalan európai ország filmipara képtelen lesz 
fenntartani magát a nyelvi korlátok okozta beszűkülő 
piacokon. Efféle kísérlet volt pl. a mozikban a vetítés 
alatt a lefordított dialógot kiabáló személy alkalmazása, 
vagy amikor Párizsban felépítettek egy műtermet, 
ahol ugyanannak a forgatókönyvnek az európai 
nyelvekre lefordított változatait ugyanazon díszletben 
egymás után eljátszották anyanyelvi színészek (Dallos 
2018). Előbbi érthető módon nagyban zavarta a mozi 
élményt, míg utóbbi tarthatatlanul magas költségekkel 
járt. Ennélfogva a szinkronizálás, illetve feliratozás 
mikéntjének és technológiájának kifejlesztése a korábbi 
piaci lehetőségek megtartásának feltétele volt, és nem 
az addigi piaci lehetőségek bővülését hozó egyenes 
irányú fejlődés következő lépcsőfoka.

Minden országban beilleszkedett a 
szinkronizálási, illetve feliratozási gyakorlat fejlődése 
az adott ország gazdasági, politikai, kulturális és 
művészeti viszonyai közé. Az egyes piaci adottságok 
és lehetőségek közepette a kereslet-kínálat alakulásával 
az egyes országokban nagyon eltérő audiovizuális 
fordítási gyakorlat alakult ki. Mindez a nézői 
szokások alakítása révén az egyes piacok működését, 
a forgalmazók és televíziós társaságok döntéseit 
a mai napig meghatározza. Meghatározó piaci 
adottság például az azonos nyelvet beszélő európai 
nyelvterületek egymásra hatása, mint amilyen a francia 
vagy német nyelvű piacokon megfigyelhető. Jellemzően 
befolyásolják ugyanis a kisebb piaccal rendelkező 
országok audiovizuális fordítási iparát a nagyobb piacok 
fordítási és forgalmazási gyakorlata (Media Consulting 
Group 2007). További adottság, meghatározó 
körülmény lehet az ország nyelvstratégiájának, illetve 
a lakosság írástudásának hatása. Finnországban például 
a hangosfilm megjelenésekor az írástudatlanság 
elég alacsony szintű volt, így a közönséget kevésbé 
akadályozta a felirat a filmek befogadásában (Bacon 
2016). Mára pedig két hivatalos nyelvű országként 
az a bevett gyakorlat, hogy az idegen nyelvű filmek, 

sorozatok finn és svéd felirattal futnak úgy, hogy a 
képen mindkét nyelvű felirat egyszerre olvasható.
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III.1  
Az	audiovizuális	
fordítási	piacok

A hagyományosnak tekinthető felosztás szerint 
szinkronizált és feliratos tartalmakat fogyasztó 
országokról szokás beszélni. Vannak tipikusan 
sokat szinkronizáló országok, mint Németország, 
Olaszország és tipikusan feliratozó országok, mint 
a skandináv államok, vagy Görögország (Media 
Consulting Group 2007). Ez a dichotóm kategorizáció 
ugyanakkor több szempontból problematikus. 
Bizonyos célcsoportok, illetve műfajok esetén, 
függetlenül a legtöbb audiovizuális tartalmat fogyasztó 
felnőtt közönség preferenciájától, specifikus fordítási 
módok elfogadottak. A gyerekeknek szóló tartalmak 
például szinte kivétel nélkül mindenhol szinkronizálva 
kerülnek bemutatásra, a dokumentumfilmek tipikusan 
hangalámondással (narrációval) készülnek, míg 
a „zsáner” filmek jellemzően felirattal kerülnek 
a közönség elé. A fent említett kettős felosztást 
meghaladottnak tekinthetjük azért is, mert a 
digitalizáció és a digitális technológia fejlődésével a 
korábbinál is jóval változatosabbá váltak a fordítási 
technikák (pl. fandub) és alkalmazásuk is változóban 
van (Chaume 2013). 

A fordítási technikák alkalmazásának 
változásaiban nagyon ellentétes tendenciák 
figyelhetőek meg. A gazdasági megfontolások, egyes 
fogyasztói csoportok preferenciái és ezek változásai, 
a tartalmak műfaja, valamint a globális audiovizuális 
tartalom-készítéssel és forgalmazással foglalkozó 
vállalatok lokalizációs stratégiái mind lehetnek a 
változások tényezői. A Media Consulting Group átfogó 
tanulmánya (2007) 31 ország vizsgálata alapján általános 
trendnek írta le a feliratozás terjedését, amelynek 
jeleit sok országban látni lehet. Ebbe a tendenciába 
illeszkedik bele az is, hogy nyelvtanulás céljából 
időnként a gyerek-műsorokat is feliratozzák. (Chaume 
2013). A jobb társadalmi-gazdasági helyzetben lévő 
célközönség a szinkronizálás megjelenésétől kezdve 
értékelte az audiovizuális tartalmak eredeti hangjával, 
tehát feliratosan nézhető verziót, a mai digitális korban 
pedig már a felnövekvő fiatalabb generációk számára 

2	 	 A	 VOD	 esetében	 online	 felületen	 lehet	 filmeket,	 sorozatokat	 vásárolni	 vagy	 bérelni,	 míg	 a	 SVOD	 ugyanilyen	
szolgáltatás,	csak	előfizetéssel	vehető	igénybe.	Működését	tekintve	hívhatjuk	online	videotéka	szolgáltatásnak	őket.	

is egyre inkább a feliratozás válik a preferált fordítási 
móddá. Feltehetően ennek az igénynek a magyarországi 
mozik által is mért növekedése eredményezte azt a 
trendet, hogy a magyar mozik kínálatában egy ideig 
jóval nagyobb arányban voltak feliratos vetítések (is), 
mint napjainkban. Ez a tendencia a 2008-as gazdasági 
válság idején megtorpant. Ugyanakkor számos jele 
van a szinkronizálás terjedésének is. Példa erre a 
hagyományosan minden tartalmat hangalámondással 
vetítő lengyel piac, ahol iparági szereplők arról 
számoltak be, hogy a Disney azzal tud egyre nagyobb 
sikereket elérni, hogy filmjeit szinkronizált formában 
vetíti. A skandináv országokban is kísérleteznek a 
forgalmazók szinkronizált tartalmakkal, nagyobb 
haszon elérése érdekében: példa erre a vígjátékok 
szinkronizálása Dániában vagy a kamaszoknak szóló 
tartalmak szinkronizálása Norvégiában (Chaume 
2013). Így tehát nem beszélhetünk arról, hogy bármelyik 
fordítási technika dominánssá válna világszerte, sokkal 
inkább a folyamatos változások terepének láthatjuk 
az audiovizuális fordítási piacot, amelyre az újabban 
kialakuló és teret nyerő platformok is hatással vannak, 
mint például a Video on Demand (VOD) vagy a 
Subscription Video on Demand (SVOD).2

A változások mozgatórugói közül kiemelkedik 
a gazdasági szempont, amely mentén a döntések 
megszületnek arról, hogy melyik országban, milyen 
platformon, melyik audiovizuális fordítási technikával 
tűzik műsorra az idegen nyelvű tartalmakat. A döntésben 
jelentős szerepet játszik a kereslet preferenciája, melyet 
alapvetően meghatároz, hogy milyen adaptációs 
technikához szokott hozzá a közönség. A tapasztalatok 
szerint ehhez nagyobb részben igazodnak a piaci 
szereplők és kisebb részben alakítják azt. 

III.2  
A	magyar	szinkron	
mint	szakma	és	
művészeti	termék

Magyarországon a két világháború között a 
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politikusok felismerték a szinkron kultúrpolitikai, 
ideológiai hasznát. Politikai támogatottsága mellett 
művészileg is nagyon termékeny talajra talált. A 
németországi és olaszországi gyakorlatot követve 
tartották ideológiai nevelési célra alkalmas eszköznek 
a szinkront. A könnyebb befogadhatóság miatt a 
mozifilmek iránti kereslet növelésére is megoldást 
jelentett a szinkronizált filmek forgalmazása. Mindez 
főleg az ország vidéki területein volt fontos, ahol 
jelentősen kevesebben beszéltek idegen nyelveket és 
a feliratok olvasása gyakran akadályozta a közönséget 
a filmek megértésében. Bár a két világháború között 
már folytak kísérletezések a filmek magyarítására, 
a szinkronizálás, mint szakma az 1950-es években 
született meg. Hazai színészek, rendezők és számos 
további szakterület képviselői fektették le az alapokat az 
állam által épített és működtetett nagy nevű Pannónia 
Filmstúdióban. A kezdetektől a rendszerváltásig tartó 
időszakban nagyon jelentős kulturális szerepet vívott 
ki magának a magyar szinkron. Fénykorát az 1960-
70-es években érte el. Ennek az időszaknak egyik 
emblematikus példája a Flintstone család (Frédi és Béni, 
avagy a két kőkorszaki szaki) rajzfilmsorozat, amelynek 
zseniális magyar szinkronja nagyobb sikert hozott 
ennek a sorozatnak, mint amilyet az „anyaországban” 
eredeti nyelven elért.  

A szinkronipar gazdasági, szakmai és 
forgalmazási értelemben is egyre meghatározóbbá 
vált. Ennek számos történeti összetevője közül 
fontos kiemelni a szinkronban dolgozók szakmai 
és művészi elhivatottságát, valamint a nemzetközi 
jó hírnév miatti büszkeséget (szállóigévé vált az a 
kijelentés, hogy „a magyar szinkron világszínvonalú”). 
Ezzel párhuzamosan a szinkron közéleti diskurzus 
tárgyává vált (színvonalas folyóiratokban rendszeresen 
jelentek meg róla értekezések, kritikák, elemzések). 
A filmipar és a televíziózás korabeli körülményei is 
nagyban segítették a szinkronszakmát: az alacsony 
volumen miatt sokkal több idő volt a művészi 
kidolgozásra, az állami fenntartás pedig kiszámítható 
és biztonságos hátteret adott a mai körülményekhez 
képest. A szinkronizálás különböző fajtái közül a 
szájszinkron terjedt el a leginkább Magyarországon, a 
hangalámondás, vagyis a narráció (amikor a film eredeti 
hangjai is hallhatóak a magyar nyelvű narrátor hangja 
„mögött”) a dokumentarista műfajú tartalmaknál 
vált jellemzővé. Ezen kívül a külföldi valóság show-k 
televíziós térhódításával az ilyen típusú tartalmakra is 
kiterjedt a hangalámondás alkalmazása.

A szinkron kulturális értelemben vett 
felértékelődése a mai napig jelentősen befolyásolja a 
szakma működését, a szakmabelieket és az utánpótlást 
is. Az interjúk során számos olyan szinkronban dolgozó 
szakemberrel találkoztunk, aki már kiskorától kezdve 
figyelte, hogy egy-egy filmben kik a szinkronszínészek, 
ki milyen szerepekben szólal meg. 

III.3  
A	szinkron	a	
kínálat	oldaláról

A szinkronizált tartalmak fogyasztásának 
bemutatásához érdemes különválasztani a mozis és a 
televíziós piacot. A magyar piacot vizsgálva korábbi 
elemzések azt találták, hogy a mozis vetítéseknél a 
feliratos, míg a televíziós tartalomfogyasztás terén 
a szinkronos megoldások kerülnek előtérbe (Media 
Consulting Group 2007 és European Commission 
2011). Interjús tapasztalataink alapján azonban azt 
mondhatjuk, hogy a mozis piacon mára jelentősen 
csökkent a feliratos filmek aránya a 2000-es évekhez 
képest. Szakértői becslés szerint a budapesti belvárosi 
mozik kínálatának nagyjából háromnegyede 
szinkronnal, negyede felirattal fut, és míg korábban a 
vidéki egyetemi városokban üzemelő mozik jelezték 
a közönség felirat iránti igényét, addig ma már egy 
adott film mindössze két vetítés erejéig kerül vászonra 
felirattal ezekben a vidéki nagyvárosokban is. Az 
iparági szereplők elmondásai alapján tehát ebben a 
szegmensben változott a kereslet preferenciáját lekövető 
piaci stratégia és mára a közönség a mozis piacon a 
szinkronos tartalmakat részesíti előnyben.

A magyar televíziós piac a magyar szinkronipar 
legjelentősebb megrendelője a volumen tekintetében. 
A piacot alkotó csatornák a magyar tartalmak mellett 
nagy számban sugároznak idegen nyelvű tartalmakat 
is, elsősorban szinkronizálva (szájszinkron). A digitális 
átállással technológiai értelemben lehetővé vált, egyes 
esetekben jogilag kötelező is biztosítani, hogy a néző 
megválaszthassa, hogy a szinkronos vagy a feliratos 
változatot szeretné-e látni. Televíziós társaságok 
képviselőivel folytatott beszélgetésekből az derült ki, 
hogy kivételes esetekben fordul csak elő, hogy egy-
egy tartalom kizárólag felirattal kerül adásba (például 
dokumentumfilm, többnyelvű tartalom esetén). Az 
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átlag néző kifejezetten a szinkronos tartalmat keresi. 
Többen említették ugyanakkor, hogy a kínálatukba 
tartozó online platformon érzékelhető igény van a 
feliratos tartalmakra is. A szakértői vélemények alapján 
a feliratozott tartalmak iránti kereslet arányaiban 
alacsonynak mondható, mivel az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a VOD platformokon is jelentősen 
több megtekintést érhetnek el a szinkronizált tartalmak.

III.4  
A	szinkronipar	
számokban

A mozilátogatók számát tekintve a magyar piac 
folyamatos növekedést mutat. Míg európai összesítésben 
2018-ban az előző évhez képest 3%-kal kevesebb 
jegyértékesítés történt,3 addig Magyarországon 1,3 
millióval több (15 629 169 mozilátogatás 2018-ban) 
mozijegy kelt el a Filmforgalmazók Egyesületének 
adatai alapján.4

A TV piaci körkép (Nielsen 2018) azt mutatja, 
hogy 2018-ban naponta átlagosan a teljes magyar 
lakosság közel kétharmada, 6,6 millió ember nézett 
televíziót. A magyar televíziónézők egy nap átlagosan 
4 óra 40 percet töltenek a televízió előtt. A 4-17 éves, 
fiatal korosztály körében a legalacsonyabb az átlag, 
de még így is átlagban majdnem napi 3 órát töltenek 
tévénézéssel.

3	 Forrás:	 European	 Audiovisual	 Observatory	 (2019):	 Cinema	 attendance	 in	 the	 EU	 drops	 in	 2018. 
Elérhető:	 https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/9iKCxBYgiO6S/content/cinema-
attendance-in-the-eu-drops-in-2018?_101_INSTANCE_9iKCxBYgiO6S_viewMode=view/ 

4	 Filmforgalmazók	 Egyesülete	 (2019)	 Éves	 becsült	 TOP	 LIST.	 Elérhető:	 http://filmforgalmazok.hu/category/eves-
osszesites/?future=false 

5	 Dinamikusan	változó	piacról	lévén	szó	az	iparág	felméréséhez	is	támaszkodtunk	szakmai	interjúink	eredményeire	a	
nyilvánosan	elérhető	adatok	összegzése	mellett.	A	szinkronstúdiókról	részletesebben	lásd	a	IV.1	alfejezetet.

A magyar nyelvű szinkronok erre szakosodott 
szinkronstúdiókban készülnek. A hazai piacon 
nagyjából 15 professzionális szinkronstúdió működik.5 

Az iparágban dolgozók száma szakértői becslések 
alapján 1000-1500 fő között mozog (lásd 1. táblázat).

A szinkroniparban a munkavégzés természetéből 
fakadóan jellemző az egyes szinkrondolgozók ingadozó 
munkamennyisége (erről részletesebben írunk a IV.2 
alfejezetben). Ebből következően érdemes megemlíteni, 
hogy a szinkronizálásból rendszeres, havi jövedelmet 
szerző személyek száma ennél valamivel kevesebb.
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Munkakör Létszám min. Létszám max.

tömeges szinkronhang 70 80

szinkronhang 600 700

rendezők 45 60

dramaturg-fordító 300 500

gyártásvezető 20 25

hangmérnök 30 40

produkciós vezető 15 25

Összesen: 1080 1430

1.táblázat 
A szinkroniparban dolgozók száma, szakértői becslés





A szinkronizált tartalmak létrejöttéhez számos 
szakemberre, művészre és közreműködőre van szükség. 
Az ő munkájuk egy összetett, de az idők során már 
bejáratott folyamaton keresztül önt formát és jut el a 
szinkron megrendelőihez. Az alábbiakban először ezt 
az értékteremtési folyamatot tekintjük át, azonosítva a 
legfontosabb szerepeket és az értékteremtés különböző 
szintjeit, láncszemeit. Bemutatjuk a szinkroniparban 
leginkább jellemző értékláncot, amelynek segítségével 
utána részletesen is áttekinthetjük, hogy a szinkron-
előállítás különböző stádiumaiban milyen szakemberek 
segítségével, milyen piaci és termelési körülmények 
között hogyan jön létre és jut el a szinkronizált tartalom 
a fogyasztókhoz. 

A szinkronipar értékláncát legegyszerűbben 
három szinttel érdemes modellezni (lásd 2. ábra) - a 
szinkron előállításában központi szerepet játszó 
szinkronstúdiókat a szinkrondolgozók mintegy 
beszállítóként segítik a szinkron előállításában. A 
harmadik szintet a megrendelők képviselik, hiszen 
ők bízzák meg a szinkronstúdiókat a szinkronok 
elkészítésével és ezzel párhuzamban ők vásárolják 
meg és juttatják el ezeket a szinkronizált tartalmakat 
a fogyasztókhoz, a közönséghez. A továbbiakban a 
három szint működését mutatjuk be részletesebben. 

A szinkronipar értékláncának központjában 
tehát a szinkronstúdiók állnak. A stúdiók azok a 
szereplők, akik megszervezik a szinkronizálás jelentette 
munkafolyamatot, megteremtik a szükséges technikai 
körülményeket, illetve megszerzik a megbízásokat. 
A folyamat végén az elkészült szinkront is a stúdiók 
szállítják le az eredeti megrendelőnek. A szinkron-
stúdiók szerepének fontossága megkérdőjelezhetetlen, 
hiszen a szinkrondolgozók önállóan nem képesek 
olyan összetett terméket előállítani, mint amit egy 
audiovizuális termék szinkronja jelent. Szükség van egy 
olyan platformra, amely összeszervezi a sok különböző 
funkciót ellátó szinkrondolgozó munkáját. Szükség 
van arra, hogy a szinkron elkészítéséhez szükséges 
stúdiótermek felszerelését, azok működtetését valaki 
finanszírozza, hiszen például a szinkronszínészek és 
a szinkronrendezők többnyire önállóan nem képesek 
erre. Egy-egy műterem felszerelése több tízmillió 
forintba is kerülhet, ezt a beruházási kockázatot egy 
olyan szereplőnek kell vállalnia, aki a beruházási 
költségeket jónéhány megbízásból befolyt bevétel 
között tudja elosztani.

A szinkronstúdiók vállalkozások formájában 
működnek, egyértelmű tulajdonosi körrel és 

a vállalkozásokra jellemző jogi és adózási 
kötelezettségekkel. Kevés alkalmazottat tartanak, 
bár néhány esetben előfordul, hogy a munkavállalók 
egy részét direkt módon foglalkoztatják (például 
produkciós vezetőket, gyártásvezetőket, rendezőket), 
de általánosabb gyakorlatnak tűnik az, hogy a 
szinkronban dolgozók többsége valamilyen vállalkozás 
keretein belül dolgozik be a szinkronstúdióknak. 
A szinkronstúdiók az audiovizuális alkotásokkal 
kapcsolatos jogokat is közvetítik a jogosultak és a 
megrendelők között, a stúdió maga jogot nem kér és 
nem őriz meg saját maga számára. A szinkronstúdiók 
működési körülményeit és piaci helyzetüket részletesen 
a IV.1. fejezetben tárgyaljuk. 

Az értéklánc legalsó szintjén lévő 
szakembereket, művészeket (“szinkrondolgozókat”) 
a szinkronstúdiók foglalkoztatják vagy alkalmazzák 
különálló vállalkozásokként. A szinkrondolgozók több 
különböző funkciót látnak el a szinkron létrejöttének 
folyamatában: vannak, akik a munkafolyamatot 
szervezik és a felvételek előkészítését intézik, mások 
közvetlenül a szinkron felvételében vagy annak 

2.ábra 
A Szinkron értéklánc három legfontosabb szintje
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utómunkálataiban vesznek részt. A 3. ábra ezt a 
komplex munkafolyamatot szemlélteti.

A tanulmányban szinkrondolgozónak tekintjük 
az alábbi szerepkörben dolgozó személyeket: 

Produkciós vezető
Szinkronrendező
Gyártásvezető
Dramaturg-fordító
Szinkronszínész
Hangmérnök
Vágó

A különböző szinkrondolgozók más és más 
ponton kapcsolódnak be a szinkron elkészítésének 
folyamatába: míg a produkciós vezetők a megrendelés 
beérkezése után egyből elkezdik előkészíteni a 
szinkron legyártását és közvetett módon végigkísérik a 
folyamatot, addig például a dramaturg-fordítók feladata 
véget ér a fordítások véglegesítésénél, és ritkán folynak 
bele a felvétel, illetve az utómunkálatok folyamatába. 
A szinkrondolgozók munkáját és a különböző 
munkafolyamatok kapcsolódását részletesebben a IV.2. 
fejezetben mutatjuk be. 

Az értéklánc legfelső szintjén azok a 
megrendelők állnak, akik a szinkronokat megrendelik 
a szinkronstúdióktól. A kész szinkront ezek a 
megrendelők beépítik saját audiovizuális termékeikbe 
és szolgáltatásaikba. A szinkron legfontosabb 

megrendelői közé tartoznak a különböző televíziós 
műsorszolgáltatók, illetve a külföldi alkotások 
forgalmazói, akik jórészt mozis megjelenések kapcsán 
rendelnek szinkronokat. A szinkronizálás legfőbb 
felvevőpiacai ezért a televíziós és mozis piacok (és egyre 
inkább dinamikusan bővülő ütemben az ún. streaming 
szolgáltatók is). A IV.3. alfejezetben részletesebben 
is bemutatjuk működésüket és kapcsolódásukat a 
szinkronstúdiókhoz.

IV.1  
A	szinkron	és	A	
szinkronstúdiók

Professzionális, a piacon is eladható magyar 
szinkronok szinte minden esetben szinkronstúdiókban 
készülnek. Emiatt, ahogyan azt az értéklánc általános 
bemutatásánál is említettük, ezek a szinkronstúdiók 
adják a központját a szinkronizálás világának. A 
szinkronstúdiók válaszolnak a megrendelők tendereire 
és megkereséseire, továbbá a szinkrondolgozók számára 
is ők adják, illetve szervezik a munkát. A továbbiakban 
először bemutatjuk a szinkron, mint termék főbb 
jellemzőit, majd átvesszük, hogy a szinkronstúdiók 
ezt a terméket milyen körülmények között, milyen 
feltételekkel tudják előállítani. Az alfejezet utolsó 

3.ábra  
Értéklánc a szinkronstúdión belül - A szinkrondolgozók munkájának kapcsolódása
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részében pedig bemutatjuk, hogy mit lehet tudni 
a szinkronstúdiók magyarországi piacáról, majd 
végezetül röviden áttekintjük a legnagyobb szereplők 
működéséről elérhető információkat. 

IV.1.1  
A	szinkron	mint	termék

Ahogyan arról már volt szó a fejezetben, a 
szinkron egy komplex művészeti termék, amely 
sok szereplő munkájának köszönhetően jön létre 
a szinkronstúdióban. Lényeges jellemzője ennek a 
munkának, hogy minden munkafolyamat kereteit az 
eredeti, szinkronizálandó alkotás szabja meg. 

A komplex munkafolyamatnak egyrészt része 
egy olyan fordítás, amely komoly művészeti értéket 
képviselhet (műfordítás) miközben alkalmazkodnia kell 
a mozgókép és az eredeti megszólalások (szájmozgások) 
adta keretekhez. A munkának része a szinkronszínészek 
által elkészített („felmondott”) felvétel, amelyet a 
legtöbb esetben egy rendező fog össze, míg a technikai 
oldalról egy hangmérnök segíti a magyar nyelvű 
hangfelvételek megszületését. A felvételeket aztán össze 
kell illeszteni (vágni) és egy összefüggő hangsávvá kell 
keverni az eredeti hangokkal, zajokkal és háttérzenével. 
A folyamat végén az így létrejött hangsávnak az eredeti 
hangsávval való összehasonlításban is meg kell állnia 
a helyét. A végtermék tehát egy olyan hangsáv, amely 
hozzáilleszthető a mozgóképhez, és a kettő együtt 
alkalmas a magyar nyelvű vetítésre és sugárzásra. 

Nagyon leegyszerűsítve: az elkészült hangsáv 
annyiban különbözik az audiovizuális termék 
eredeti hangjától, hogy magyarul szólalnak meg 
benne a szereplők. Viszont az általunk megkérdezett 
szakemberek véleménye szerint akár jelentős 
minőségbéli különbségek is kialakulhatnak az eredeti és 
a magyar nyelvű változatok között. Még mai szinkronok 
kapcsán is többször elhangzó vélemény, hogy a magyar 
nyelven felmondott, újra kevert hangsáv néhány esetben 
végül jobban illik az adott audiovizuális alkotáshoz, 
mint az eredeti. És bár az eredeti és a szinkronizált 
változtat közti különbség megítélése természetesen 
szubjektív, azt mindenképpen fontos hangsúlyozni, 
hogy mind a nézők, mind a szakma dolgozói gyakran 
ítélik a szinkronizált változatot jobbnak. 

Szinkron	és	szinkron	közötti	különbségek
Mivel a szinkron különböző komponensei 

egyenként is nagyon sokat számítanak abban, hogy 
végül milyen lesz a végtermék, ezért belátható, hogy 
az egyes komponensek minősége a “nagy egészre” is 
kihat. Például nagyon sokat számít a fordítás minősége; 
amennyiben az kevésbé sikerül jól, az jelentősen 
befolyásolja a színészek teljesítményét, ami végül érződik 
az egész produkció színvonalán. Hasonló módon 
nagy különbségek lehetnek a színészek, rendezők és 
hangmérnökök teljesítményében is. Ezt jelzi az is, hogy 
szinte mindegyik munkakörben vannak ún. „népszerű”, 
„A-kategóriás” vagy „nagyöreg” szakemberek, akik 
jellemzően adottságaik, illetve tapasztalatuk és tudásuk 
alapján jelentik a közreműködők felső rétegét. További, 
a végtermék minőségét befolyásoló tényezőként jön 
mindehhez hozzá a szinkronstúdió felszereltsége, azaz, 
hogy milyen minőségű, fejlettségi szintű hangtechnikai-
eszközökön történik maga a felvétel és a keverés. 

Fontos leszögezni, hogy sokszor maga az eredeti 
audiovizuális tartalom nem igényli a legmagasabb 
minőségű szinkronizálást. Könnyű például belátni, 
hogy egy kisebb tematikus tévécsatornán nap mint 
nap játszott szappanopera nem feltétlenül igényli 
az 5.1-es hangra (surround) való keverést, vagy azt, 
hogy a felvételeknél minden színészt egyenként 
külön hangsávra rögzítsenek. A valóságshow-k, 

EGYEDI NYELVEK ÉS MEGSZOKOTT PÁROSÍTÁSOK
A szinkron előállítási költsége sokszor nem is a 
minőségi különbségek miatt magasabb, hanem 
valamelyik komponens egyedisége miatt. Erre jó 
példa, hogy egy nem megszokott nyelvterületről 
érkező forgatókönyvhöz nehezebb megfelelő 
fordítót találni, és ilyenkor felértékelődik a fordító 
szerepe, értéke. Továbbá a magyar piacon nem 
szokás megbontani a már bejáratott külföldi színész 
– magyar szinkronszínész párosításokat, ilyenkor 
pedig alkalmazkodni kell az adott szinkronhang 
magasabb megbízási díjaihoz és időbeosztásához.

Magyarországon létezik néhány olyan külföldi 
színész – szinkronszínész párosítás, amihez nagyon 
erősen ragaszkodnak a nézők. Ez a nemzetközi 
piacokon is jelenlévő szereplők szerint valamennyire 
Magyarország-specifikus piaci tényező, más 
piacokon nem ennyire erős az ezzel kapcsolatos 
elvárás a közönség részéről. A megrendelő, illetve a 
szinkronstúdió ezt sok esetben igyekszik tiszteletben 
tartani, ettől függetlenül jónéhány olyan esetet 
ismerhetünk, ahol a megrendelők és szinkronstúdiók 
pénzügyi, operatív megfontolásai, illetve más 
szempontok felülírták ezt az elvárást.
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vagy dokumentum- és ismeretterjesztőfilmek “civil 
szereplőinek” szinkronizálásánál sem szükséges, hogy 
a legjobb szinkronszínészek adják a karakterek magyar 
hangját. 

A jobb minőség szinte minden komponens 
esetében több pénzbe kerül: az igazán jó 
hangminőséghez drágább hangtechnikai eszközök és 
komolyabb szakértelem szükséges, de például az egyedi 
hangú, tehetségesebb, népszerűbb szinkronszínész 
is némileg magasabb megbízási díjakért dolgozhat, 
hiszen nehezebben pótolható. Mindazonáltal a 
szinkron minősége és ára közötti logikus kapcsolat 
nem minden esetben érhető tetten a piacon; nem 
minden megállapodás során esik szó a szinkronizálás 
mindegyik komponensének minőségéről. Emiatt, 
illetve a szinkronstúdiók közötti erős verseny miatt 
elképzelhető, hogy ugyanannak a tartalomnak a 
szinkronját magasabb és alacsonyabb minőségen is 
megkaphatja a megrendelő, ugyanazon az áron. 

Hangtechnika,	keverés
Az előállított szinkron egyik legfontosabb 

tulajdonsága, hogy milyen hangtechnikával készül. A 
bejáratott megoldások közé tartoznak a 2.0 csatornára 
és az 5.1 csatornára készített verziók, melyek közül a 
2.0 (sztereó) csatornás verzió jellemzően a televíziós 
alkalmazáshoz elegendő, míg az 5.1 (surround) 
csatornára van szükség a moziban vetített verziók, 
vagy DVD és Blu-ray formátumon megjelenő 
szinkronok esetében. Mozira készült szinkronok 
esetében jellemző, hogy a DVD hangzás nem elegendő 
és például többcsatornás vagy Dolby szabványnak 
megfelelő keverésre van szükség, amihez speciális 
műszaki berendezések (pl. keverő) és akusztikai 
körülmények szükségesek. Emellett a Netflix 
megrendelői piacra lépésével megjelent az a trend is, 
hogy a megrendelő saját hangtechnikai szabványokat 
követel a szinkronstúdióktól: ezek minimumfeltételek, 
ha egy szinkronstúdió nem biztosítja, nem is pályázhat 
a megjelenő tenderekre. 

Mivel a több csatornára kevert szinkronok 
elkészítése jellemzően több időt igényel és magasabb 
szakértelmet is kíván, ezért ezek a drágább szolgáltatási 
körbe tartoznak. A szükséges munka mértéke attól is 
függ, hogy milyen műfajú filmről vagy sorozatról van 
szó, hiszen például a speciális effekteket felvonultató, 
több csatornán készülő akciófilmek vagy animációs 
filmek keverése jóval időigényesebb, mint egy dráma 
vagy vígjáték keverése. A megrendelők választhatnak, 

hogy milyen csomaggal veszik meg a hangot, tehát a 
hangtechnika is fontos differenciáló tényezőként van 
jelen.

Időbeli	rugalmasság
A megrendelők szempontjából fontos tényező 

lehet, hogy a stúdió mennyi idő alatt készül el a 
szinkronnal. Bár normál esetben akár több hónapnyi 
átfutása is lehet egy ilyen megrendelésnek, bizonyos 
esetekben a megrendelőnek rövid határidőn belül 
is szüksége lehet a szinkronra, ilyenkor pedig 
felértékelődik számára a gyorsaság, illetve a stúdiók 
rugalmassága a vállalt határidők tekintetében. 

Az interjúk tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, 
hogy az elmúlt évtizedekben a megrendelői oldalon 
érzékelhetően rövidült a szinkron elkészítésére szánt idő. 
Ennek számos oka van: egyrészt egyre közelebb került 
egymáshoz a filmek és sorozatok gyártásának lezárása 
és a bemutatás időpontja. Másrészt a nemzetközi és 
a magyar bemutatók is közelebb kerültek egymáshoz 
a digitális kópiák és az internet világában. Már nincs 
extra költsége és időbeli átfutása a kópiák gyártásának, 
szállításának, ugyanakkor a tartalom-előállítók és 
jogtulajdonosok elemi érdeke, hogy az adott piacon ne 
terjedjenek el idő előtt az illegális, másolt tartalmak. 
Harmadrészt, a forgalmazók és televíziós cégek 
gyakran későn jutnak hozzá a felhasználási jogokhoz, 
így a tartalmakat a tervezettnél később tudják átadni 
fordításra és felvételre a szinkronstúdióknak.

Biztonság
A fordítás és a hangsáv elkészítését természetesen 

egyéb körülmények is keretezik. Egyrészt, mivel sok 
esetben akár a világpremiert is megelőzi a magyar 
szinkron elkészítése, ezért fokozott biztonsági, 
titkosítási, titoktartási körülmények között kell kezelni 
mind a fordításokat, mind pedig az audiovizuális 
tartalmakat. Egy esetleges kiszivárgás a tartalom 
eredeti előállítóját súlyosan megkárosíthatja, ezért 
sok megrendelő nagyon komolyan veszi a biztonsági 
intézkedéseket. Ennek szélsőséges példája, amikor 
a megrendelőtől a szinkronstúdió olyan képi verziót 
kap az eredeti filmből, amelyen a szereplők száján 
kívül szinte minden más „ki van takarva”. Egy ilyen 
„lebutított” verzió természetesen nagyon megnehezíti 
mind a fordítók, mind a rendezők és színészek dolgát 
abban, hogy magas minőségű szinkront készítsenek. 

Megrendelői igényektől függően számos 
biztonsági intézkedés és elvárás lehet jellemző (pl. 
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adatok tárolása internetre nem csatlakoztatott, titkosított 
szerveren), ezekhez mind a szinkronstúdiónak, mind a 
dolgozóknak alkalmazkodnia kell. Az interjúalanyok 
elmondása szerint a biztonság kevésbé volt előtérben az 
iparág digitalizációja előtt, hiszen mást jelentett fizikai 
kópiákat titkosan kezelni és tárolni, mint ma a könnyen 
másolható digitális verziók védettségét garantálni. 
A szinkronstúdiók és a hazai szakma jórésze már 
alkalmazkodott ehhez az újfajta igényhez.

A szinkron eddigiekben bemutatott 
aspektusaiból látható, hogy előállítása egy sokszereplős 
folyamat, amely során különböző specifikus szakmai 
készségekkel bíró szakemberek, művészek munkáját 
kell összehangolni és összeszervezni. Szinkron 
és szinkron között komoly szakmai és minőségi 
különbségek lehetnek, amelyet nem csupán a 
szinkronizált film vagy sorozat jellege határoz meg; az 
elkészítésre szánt idő, szakértelem vagy az elkészítéshez 
szükséges technikai felszereltség tekintetében is lehet 
differenciálni. További fontos szempont, hogy a 
szinkronstúdió milyen fokú rugalmasságot vállal a 
gyártáshoz szükséges idő tekintetében, továbbá, hogy 
képes-e eleget tenni a magas szintű műszaki, esetleges 
biztonsági követelményeknek.

A	szinkron	ára
Bár a szinkronstúdiók és a megrendelők közötti 

megállapodások részleteiről nem áll rendelkezésre 
pontos információ (mivel ez a résztvevő felek üzleti 
titkának minősül), az interjúk során sikerült információt 
szereznünk a hozzávetőleges árakról. Ezek alapján azt 
mondhatjuk, hogy a szinkronizálás árának legfőbb 
változója az, hogy milyen típusú tartalomhoz készül a 
szinkron. Négy fő kategóriát azonosítottunk: 

A fenti árak hozzávetőleges becslések, és 
ahogyan azt korábban bemutattuk, sok egyéb szempont 
is befolyásolja a szinkron árát. Például, ha a megrendelő 
nem kér hangkeverést egy mozis szinkronhoz, akkor 
az akár 1 millió forinttal olcsóbb árat is eredményezhet 

a végső megállapodásban (ilyen esetben a keverést 
– jellemzően külföldön – központosítva végzi a 
megrendelő valamennyi nyelvi verzióra). Ugyanakkor 
viszont felárral kell számolni például a zenét és 
éneket tartalmazó filmek és sorozatok esetében. Ezzel 
párhuzamosan a fentieknél akár olcsóbb is lehet a 
szinkron, például abban az esetben, ha a megrendelő 
és a szinkronstúdió kizárólagos és/vagy hosszútávú 
megállapodást köt. 

A megkérdezett szereplők többsége szerint 
ezek az árak nagyságrendileg nem nagyon növekedtek 
az elmúlt években, sőt arról is beszámoltak az 
interjúalanyok, hogy a megbízási díjak több esetben is 
megrendelői nyomásra csökkentek az évek során. 

A szinkronizálás ára tehát nem, vagy csak lassan 
változik, ami magyarázható a stagnáló, legjobb esetben 
is csak lassan növekvő szinkrondolgozói díjakkal, 
fizetésekkel. Az elmúlt másfél év fejleményének 
tekinthető viszont, hogy a megrendelői piacon 
megjelent a Netflix streaming VOD szolgáltató, aki 
a tévés szinkron átlagos áránál magasabb megbízási 
díjakat kínál partnereinek. Jelen pillanatban azonban 
még nem egyértelmű, hogy ennek mik lesznek a piacra 
gyakorolt középtávú hatásai. 

IV.1.2  
Szinkronstúdiók	 

általános	működése
Nagy általánosságban elmondható, hogy egy 

szinkronstúdió üzemeltetéséhez egyaránt szükség van 
a szellemi és anyagi tőke birtoklására, azaz a megfelelő 
szakértelem és felszereltség biztosítására. 

Megfelelő szakértelem kell egyrészt 
a munkafolyamatok minél hatékonyabb 
megszervezéséhez, hiszen ahogyan azt a korábbiakban 
is említettük, egy komplex, sokszereplős 
munkafolyamatról van szó, amelynek során több, 
különböző szerepkörű művész és szakember 
munkáját kell összehangolni, illetve jónéhány eseti 
közreműködővel kell együttműködni. Emellett ahhoz, 
hogy a szinkronstúdió vezetője (vagy az értékesítésért 
felelős munkatársa) releváns szereplőként tudjon 
megjelenni, fontos a kellő piacismeret és tapasztalat, 
hogy ezáltal kellő számú megrendeléssel tudja ellátni a 
szinkronstúdiót. Szakértelem szükséges ahhoz is, hogy 
a szinkronstúdió technikai felszereltsége megfelelő 
minőségű, hatékony és működő hátteret adjon az ott 

Mozis szinkron 3 - 5 millió forint/film

Olcsó mozis szinkron 1 - 1,5 millió forint/film

Televíziós szinkron, 
normál tartalom 3000 - 4000 forint/perc

Televíziós szinkron, 
„szappanopera” 2500 - 3000 forint/perc
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végzett munkához. 
A műszaki felszereltség azonban nem csak 

szakértelem kérdése, hiszen egy-egy műterem és 
stúdióhelyiség felszerelése akár több millió forintos 
beruházást is jelenthet. A megkérdezett szakértők 
szerint ma egy stúdióterem felszerelési költsége 
10 és 20 millió forint között mozog, a nagyobb 
szinkronstúdiókban pedig akár 5-10 terem is működik 
párhuzamosan. A felvevőhelyiség mellett szükség van 
keverőtermek felszerelésére, illetve a korábban már 
említett biztonságtechnikai beruházásokra (pl. zártkörű 
hálózat és szerver). A technikai infrastruktúrán túl 
pedig biztosítani kell egy kellő méretű, nem túl zajos 
lokációban elhelyezkedő ingatlant, amely helyet ad a 
stúdió- és keverőtermeknek, illetve az adminisztratív 
irodáknak. 

IV.1.3  
A	szinkronstúdiók	piaca	 

Magyarországon
A rendszerváltás előtt, a magyar szinkron 

„aranykorában” csak alig néhány helyszínen történt 
szinkronizálás, az elmúlt három évtizedben azonban 
számos szinkronstúdió jött létre annak érdekében, 
hogy kiszolgálja az egyre bővülő televíziós és mozis 
piac növekvő igényeit. Ma körülbelül tucatnyi 
professzionális szinkronstúdió működik az országban. 
Számuk folyamatosan változik, hiszen (a jellemzően 
kisebb) szinkronstúdiók időről-időre megszűnnek és 
újak alakulnak, sőt jó néhány esetben előfordult, hogy 
működő szinkronstúdiók alakultak újra új vállalkozás 
formájában. Ennek ellenére a piacnak vannak stabil 

szereplői, ezek stabil jelenlétére a közeljövőben is 
számítani lehet. A piac általános, összegző bemutatása 
után részletesebben is kitérünk a piac nagy részét lefedő, 
stabilabb szinkronstúdiók működésére. 

A szinkronstúdiók jelenlegi piacának jellemzője, 
hogy egyaránt vannak nagy, közepes és kisméretű 
szereplők, ráadásul mindegyik méretkategóriában 
több vállalkozás is versenyez egymással. A stúdiók 
méretére árbevételük alapján következtethetünk, erre 
vonatkozóan a vállalkozások 2018. évi beszámolói 
adnak egészen friss képet. 

A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a 
teljes piac mérete 2018-ban 3,17 milliárd forint volt - ezt 
a 15 legnagyobb szinkronstúdió összesített árbevétele 
alapján állíthatjuk. A piac utoljára 2015 és 2016 között 
mutatott növekedést, akkor viszont egy magasnak 
tekinthető, 11,6%-os bővülés jellemezte a szektort. Az 
azóta lezárt 2 évben rendre kisebb mértékű csökkenést 
láthatunk a piacon (2017: -0,7%, 2018: -2,5%).

A piac méretének változása valószínűsíthetően 
több különböző faktornak és trendnek is betudható. 
Az árbevétel jól mutatja a megrendelések volumenét 
és értékét. Mivel interjúalanyaink nem számoltak 
be arról, hogy a szinkronizálás árajánlatai változtak 
volna 2015 és 2016 során, ezért arra következtetünk, 
hogy a piacméret alakulását inkább a megrendelések 
mennyiségének, esetleg az összetétel változása 
mozgathatja. A későbbiekben, a megrendelői piacok 
áttekintésénél (IV.3. fejezet) bővebben is foglalkozunk 
azzal, hogy milyen faktorok játszhatnak közre a 
megrendelések mennyiségének változásában. 

A piacot a 2018-as árbevételi adatok alapján négy 
különálló szegmensre oszthatjuk: 
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Három szinkronstúdióhoz köthető a 
megrendelések közel 70%-a: az SDI Sun 
Studio Magyarország (26%), a Mafilm 
Audio (25%) és a Masterfilm Digital (26%) 
a legmeghatározóbb szereplők a piacon. 
9%-os és 6%-os részesedéssel képviseli a 
stúdiók felső-közép szegmensét a Direct 
Dub Studios (DDS) és a Pannonia Dubbing 
Solutions. Velük együtt az első öt helyen 
álló szinkronstúdió lefedi a piac 85%-át 
árbevétel tekintetében. 
Egy alsó-közép szegmenst képviselnek 
azok a szinkronstúdiók, amelyek 
részesedése 3-3% körül van: Balog Mix 
Stúdió, BTI Studios, Mikroszinkron és a 
Labor Film. 
A fennmaradó stúdiók képviselik a legalsó 
szegmenst 0-1 %-os részesedéssel. 

A stúdiók piaci pozíciója azonban nincs kőbe 
vésve, hiszen még a legnagyobb stúdiók között 
is történtek mozgások az elmúlt években. Erre jó 
példa, hogy bár 2016-ban a Masterfilm Digital volt 
egyértelműen a legnagyobb stúdió közel 1 milliárd 
forint értékű árbevételével, 2018-ban már csak 
560 millió forint árbevételt ért el, és ezzel piaci 
részesedés tekintetében a harmadik helyre csúszott, 
ahogyan ez a 6. ábrán szemléltetett adatokból is 
kiolvasható. Ezzel párhuzamosan történt, hogy a 
Masterfilmtől távozó tulajdonos új vállalkozása a 
Direct Dub Studios, működésének második évében 
már közel 300 millió forint árbevétellel operált – e 
két esemény között feltételezhetünk összefüggéseket. 
És bár ez a történet jól példázza, hogy nincsenek 

beállt viszonyok a magyarországi szinkronstúdiók 
piacán, valószínűsíthetően szükség van felhalmozott 
tapasztalatra és bejáratott ügyfélkörre ahhoz, hogy 
komoly új szereplőként lehessen megjelenni a piacon. 

IV.1.4  
A	legnagyobb	

szinkronstúdiók 
	működése	és	

jövedelmezősége
A nyilvánosan is elérhető beszámolók 

elemzésével, illetve az interjúk során megszólaltatott 
szakértők és stúdióvezetők véleménye alapján 
lehetőségünk nyílt közelebbi képet kapni a legnagyobb 
szinkronstúdiók működéséről. A továbbiakban a 
legnagyobb árbevételt elérő stúdióval kezdve végig 
vesszük, mit lehet tudni azokról a stúdiókról, amelyek 
együttesen az értékesítések összegének közel 70%-áért 
felelősek. 

SDI	Sun	Studio	Magyarország	Kft.	
A 2018-ban piacvezető SDI Sun Studio 

Magyarország Kft. (SDI) az egyetlen, többségében 
külföldi tulajdonú nagy szinkronstúdió. Az SDI 
abban is egyedi, hogy már indulásakor is egy 
multinacionális, szinkronizálással foglalkozó cég 
magyar leányvállalataként lépett a piacra, tehát 
a külföldi szereplő nem utólag jelent meg a cég 
tulajdonosi körében. Az, hogy a cég leányvállalatként 
működik, üzleti modelljében is kiemelten fontos 

Forr ás: Elek tronik us 
Besz ámol ó P or tál (2019)
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szerepet kap, hiszen a nemzetközi jelenlét miatt 
közvetlen lehetőségük van több külföldi megrendelővel 
is tárgyalni és megállapodásokat kötni – több ország 
piacára vonatkozóan is. Emiatt az SDI egyedi alkuerővel 
bír a magyar piacon, hiszen már azt megelőzően 
megrendelésekhez juthat, hogy azok realizálódnak az 
országban. Az SDI profiljába kereskedelmi televízióban 
sugárzott többrészes sorozatok és mozifilmek is 
tartoznak. (2. táblázat)

Hasonlóan a többi nagy szinkronstúdióhoz 
az SDI számára is 2016 számított az elmúlt évek 
legsikeresebb évének, hiszen abban az évben a 
nagyságrendileg 841,8 millió forintos árbevételt egy 
17,8 millió forintos adózott eredmény kísérte, ami 
2,12%-os árbevétel-arányos profitrátát jelent. 2018-
ban a 831,7 millió forintos árbevételt viszont egy – 3,2 
millió forintos veszteség kísérte, láthatjuk tehát, hogy a 
cég viszonylag stabil árbevétele nem jelent egyértelmű 
jövedelmezőséget - a beszámolók legalábbis erre 
engednek következtetni.

Az SDI esetében vélhetően abban rejlik az  
alacsony jövedelmezőség oka, hogy anyavállalatával 
különböző nemzetközi pénzmozgásokon, 
befektetéseken keresztül számol el. Erre utal az 
is, hogy a cég kötelezettségeinek jórésze kapcsolt 
vállalkozásokkal szemben áll fenn, illetve az is, hogy 

a pénzügyi műveletek eredménye több mint mínusz 
18 millió forintot tett ki 2018-ban, ami igen magasnak 
tekinthető. Jórészt utóbbi költségtételnek köszönhető a 
negatív adózott eredmény. Ezek miatt az SDI tényleges 
jövedelmezőségét illetően nem lehet egyértelmű 
megállapításokat tenni, legalábbis a nyilvánosan 
elérhető beszámolók alapján. 

Az SDI-ről szólva érdemes még kiemelni, hogy az 
összes kiadásnak csak alacsony hányadát adják a személyi 
jellegű ráfordítások. Mindez vélhetően azt jelenti, hogy 
a szinkrondolgozók jó részével beszállítói megállapodás 
formájában áll kapcsolatban a szinkronstúdió, illetve 
számos egyéb kiadást anyagjellegű ráfordításként 
könyvelnek el. Az elmúlt négy évben nem történt 
jelentősebb beruházás az SDI-nél, hiszen ez idő alatt a 
tárgyi eszközök értéke is inkább csökkenést mutatott. 
Valójában ezeknek az eszközöknek a jórésze (több mint 
65%-a) a cég ingatlantulajdonát jelentette 2018-ban. 

Az SDI-nek 2018-ban 18 alkalmazottja volt, ők 
átlagosan körülbelül nettó 313 ezer forintot kerestek, 
ha normál foglalkoztatási kereteket feltételezünk. 
Ebbe természetesen beleszámít a vezető beosztású 
alkalmazottak bére is, tehát a foglalkoztatottként 
dolgozó produkciós vezetők és stábtagok átlagos 
bejelentett bére ennél valószínűsíthetően jóval 
alacsonyabb. 

F orr á s: El ek t ronik us 
Bes z á mol ó P or tá l 

( 2019 )
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Mafilm	Audio	Kft.
2018-ban a Mafilm Audio Kft. volt a legnagyobb 

árbevétellel rendelkező, többségében magyar tulajdonú 
szinkronstúdió az országban. Tulajdonosi szerkezetét 
tekintve egyedülálló abban az értelemben, hogy 
41,05%-át a magyar állam tulajdonolja a MNF Zrt.-n 
(Magyar Nemzeti Filmalap) keresztül, míg 40,38%-
a magánszemélyek tulajdonában van. A fennmaradó 
18,75%-nak pedig egy nemzetközi iparági szereplő, 
a Voice & Script International Limited nevű cég a 
tulajdonosa, aminek köszönhetően a Mafilm Audio 
szintén részese lehet a nemzetközi, régiós szintű 
tárgyalásoknak. A szinkronstúdió a MAFILM 
állami filmgyártó vállalat hangrészlegéből alakult át 
professzionális szinkronstúdióvá a ’90-es években, 
emiatt technikai felszereltsége sokáig kiemelkedő volt 
a magyar piacon, és a folyamatos beruházásoknak 
köszönhetően ma is vezetőnek tekinthető eszközparkját 
és infrastruktúráját tekintve. Jelenlegi fő profilja is 
a magas technikai és szakmai minőségű szinkronok 
gyártása. A legtöbb, nagy nemzetközi filmstúdiók 
által készített mozifilmet jellemzően a Mafilmben 
szinkronizálják, emellett független stúdiók által gyártott 
filmekhez és sorozatokhoz is készítenek szinkront. 

A beszámolókból úgy tűnik, hogy a Mafilm 
Audio messze a legjövedelmezőbb szinkronstúdió, 
hiszen a vizsgált időszakban stabil 770-800 millió 
forintos árbevételét szinte minden évben 5-7%-os 

árbevétel-arányos profitráta kísérte, a cég tehát minden 
évben 40 millió forint feletti adózott eredmény ért el. 
Mindez valószínűleg annak köszönhető, hogy a cég fő 
profiljába tartozó megrendelések jellemzően magas 
értékűek, a Mafilmben tehát a drágább, főként nagy 
mozifilmekhez köthető szinkronok készülnek. (3. 
táblázat)

Érdemes továbbá kiemelni a cég közel 300 millió 
forintos eredménytartalékát, amely a korábbi évekből 
elkülönített pénzösszeget jelöli. Ez a tartalék igen 
magasnak számít, ebből pedig arra lehet következtetni, 
hogy a Mafilm jó ideje nyereséges, jövedelmező 
vállalkozásként működik. 

A követelések értéke minden évben messze 
meghaladta a kötelezettségek értékét, 2018-ban összesen 
14 millió forint fennálló kötelezettsége volt a cégnek, 
míg majdnem 100 millió forinttal több követeléssel 
zárták az évet. Mindez láthatóan nem veszélyezteti a 
Mafilm likviditását, a cég időben fizet beszállítóinak. 

2018-ban a Mafilm Audioban 35 főt 
foglalkoztattak, ami a legmagasabb foglalkoztatotti 
létszám az iparágban. Ennek megfelelően a személyi 
jellegű ráfordítások is itt a legmagasabbak, 2018-
ban ez tette ki az összes ráfordítás közel 40%-át. Ez 
alapján arra következtethetünk, hogy a Mafilmben 
a közreműködők magasabb arányban kerülnek 
állományba, amit az interjúink során meg is erősítettek 
a Mafilm működésébe belelátó szereplők. A cégben 
foglalkoztatottak átlagosan körülbelül nettó 360 ezer 

 2015 2016 2017 2018
Értékesítés nettó árbevétele 769 272 841 862 825 193 831 678

Anyagjellegű ráfordítások 600 672 671 307 652 718 633 399

Személyi jellegű ráfordítások 119 248 128 423 138 725 123 030

Tárgyi eszközök 126 064 100 031 119 248 102 059

Kötelezettségek 565 951 380 645 333 989 266 419

Követelések 304 524 251 299 150 793 121 915

Üzemi tevékenység eredménye 10 780 5 381 8 269 16 840

Pénzügyi műveletek eredménye - 20 997 13 055 3 165 - 18 361

Eredménytartalék - 107 689 - 128 709 - 101 673 - 91 789

Adózott eredmény - 11 802 17 818 9 884 -  3 194

Személyi ráfordítás az összes 
ráfordítás arányában

17% 16% 18% 16%

Árbevétel arányos profitráta -1,53% 2,12% 1,20% -0,38%

Az SDI  főbb pénzügyi mutatói  2. táblázat

F orr á s: El ek t ronik us 
Bes z á mol ó P or tá l ( 2019 )
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forintot kerestek, ha normál foglalkoztatási kereteket 
feltételezünk. Hasonlóan az eddigiekhez, ez az összeg 
egy erős egyszerűsítésből fakadó átlag, amely az 
alacsonyabb beosztású alkalmazottak esetében jóval 
kisebb összeget is jelenthet. 

Masterfilm	Digital	Kft.
A 11 műteremmel rendelkező Masterfilm Digital 

sokáig az ország legnagyobb szinkronstúdió vállalkozása 
volt. A mai napig az egyik legmeghatározóbb szereplő 
a piacon, annak ellenére, hogy piaci részesedése az 
elmúlt években jelentősen csökkent. Míg 2016-ban 
a stúdió közel 1 milliárd forintos árbevételt tudott 
felmutatni, addig 2018-ban már csak 560 millió 
forint árbevétellel büszkélkedhetett. Ahogyan azt a 
korábbiakban is említettük, a csökkenő tendencia egyik 
oka az lehet, hogy egy korábbi ügyvezető-tulajdonos, 
Bor Zoltán távozott a cégből és új szinkronstúdiót 
létesített (Direct Dub Studios néven), amely két év alatt 
komoly versenytársa lett a Masterfilm Digitalnak, és 
piaci részesedése alapján már a negyedik legnagyobb 
szinkronstúdiónak tekinthető. A Masterfilm fő profilja 
továbbra is a televíziós szegmens kiszolgálása, sorozatok 
és filmek szinkronjának készítése. 

A korábbi magas árbevétel ellenére a cég 
viszonylag alacsony könyv szerinti eredménnyel 
teljesített az évek során, a legmagasabb árbevétel-
arányos profitrátája 2017. évben 4,3 %-ot mutatott, ami 
adott évben 34,6 millió forint adózás utáni eredményt 
jelentett. A cég 2018-ban 123 ezer forint eredménnyel 

zárt, 560 millió forintos árbevétel után, ami alapján 
kijelenthető, hogy a cég papíron alig tekinthető 
jövedelmezőnek. Érdemes viszont felhívni a figyelmet a 
csökkenő bevételek ellenére magas eredménytartalékra, 
ami - ha nem is olyan magas, mint a Mafilm Audio 
esetében - még így is 240 millió forintot tett ki 2018 
végére. Ezek alapján itt is arra következtethetünk, hogy 
a cég a korábbiakban magas eredményekkel operált, 
amelyek egyrészéből sikerült stabil tartalékot képezni. 
A követelések és kötelezettségek aránya viszonylag 
egyensúlyban van. (4. táblázat)

Érdemes kiemelni, hogy a személyi jellegű 
ráfordítások összege itt is alacsony az összes ráfordítás 
tekintetében (14-23%), továbbá beszédes az is, hogy 
míg árbevétel tekintetében az elmúlt években komoly 
mozgások jellemezték a céget, addig a személyi jellegű 
ráfordítások összege változatlan maradt. Az anyagi 
jellegű ráfordítások magas arányából és az alacsony 
jövedelmezőségből arra következtethetünk, hogy a 
bevételek egy részét is költségként számolták el - ami 
persze mindegyik szinkronstúdiónál elképzelhető -, de 
a Masterfilmben a legnagyobb ennek a valószínűsége. 
A foglalkoztatottak száma 2018-ban 21 fő volt, ami 
személyenként 276 ezer forint körüli átlagos nettó havi 
munkabért jelent, normál foglalkoztatotti kereteket 
feltételezve. Ez a nagy szinkronstúdióknál tapasztalt 
legalacsonyabb foglalkoztatotti átlagkereset. 

Közvetlenül kapcsolt vállalkozást egyedül a 
Masterfilm Digital esetében találtunk: a Digital Media 
Services Művészeti Kft. ugyanazzal a tulajdonosi 

2018 2017 2016 2015
 800 362   767 561  802 279  772 124  Értékesítés nettó árbevétele

443 478  405 513  443 913  444 730  Anyagjellegű ráfordítások

280 034  274 275  261 925  247 584  Személyi jellegű ráfordítások

81 787  108 180  101 663  95 508  Tárgyi eszközök

14 171  27 721  32 145  25 946  Kötelezettségek

113 756  118 985  139 184  181 346  Követelések

43 500  51 076  41 239  42 944  mi tevékenység eredménye

1 595  - 2 342  5 036  12 743  Pénzügyi műveletek eredménye

297 671  290 282  287 066  287 066  Eredménytartalék

43 919  47 389  43 216  53 463  Adózott eredmény

39% 40% 37% 36% Személyi ráfordítás az összes ráfordítás arányában

5,49% 6,17% 5,39% 6,92% Árbevétel arányos profitráta

 F orr á s: El ek t ronik us 
Bes z á mol ó P or tá l ( 2019 )

3. táblázat   A Mafilm Audio főbb pénzügyi mutatói
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körrel és székhellyel rendelkezik, mint a Masterfilm, 
és a magyarszinkron.hu adatbázisa szerint jónéhány 
szinkron ehhez a vállalkozáshoz köthető. Árbevételét 
tekintve a kapcsolt cég teljesítménye szintén csökkenő 
trendet mutat, hiszen míg 2016-ban 64,4 millió forintos, 
addig 2018-ban már csak 32,3 millió forintos árbevételt 
tudhatott magáénak. 

IV.2  
Szinkrondolgozók

Jelen fejezet az egyes szinkrondolgozók 
szerepéről, foglalkoztatási helyzetéről és bérezéséről 
ad részletesebb képet abban a sorrendben, ahogy 
kapcsolatba kerülnek a szinkronizálandó tartalommal. 
Így a szinkronizálás teljes folyamata leírásra kerül 
attól kezdve, hogy a megrendelés beérkezik a 
szinkronstúdióba. A szinkron elkészítése egy nagyon 
sok szereplőt megmozgató, többlépcsős folyamat, 
aminek a lebonyolításában számtalan különbség van 
a szinkronstúdiók között. A most következő leírás a 
legelterjedtebb módot írja le, lábjegyzetekben jelezve a 
fontosabb variánsokat. 

A jó minőségű szinkron elkészítéséhez egy egyedi 
film esetében 3,5-4 hétre van szükség. Az időbeosztás 

6	 A	nagymozi	és	az	„olcsó”	mozi	a	hazai	szinkroniparban	kialakult	fogalmak.	A	szinkron	megrendelési	ára	alapján	jött	
létre	ez	a	két	kategória,	ami	a	szinkrondolgozók	munkadíjában	is	tükröződik.

7	 Az	interjúkból	kiderült,	hogy	bizonyos	televíziós	szereplők	is	ellenőrzik	a	fordításokat,	például	a	közszolgálati	televízió	
és	egy	szinkronos	tartalmak	terén	nagyrészt	régebbi	filmeket	sugárzó	televíziós	társaság.

ilyenkor úgy oszlik meg a részfolyamatok közt, hogy 
1-1 hét jut a fordításra, a felvétel előkészítésére, a 
felvételre és a keverésre. A napi gyakorlatban a szinkron 
elkészítésére fordítható idő jelentős mértékben ki 
van téve a megrendelők igényeinek. Nagymozik6 
esetén jellemzően rendelkezésre áll nagyjából 4 
hét, más típusú tartalmak („olcsó” mozi, tévéfilm, 
sorozat) esetén azonban egyre gyakrabban előfordul, 
hogy a rendelkezésre álló idő rövidebb, mint ami a 
korábban megszokott munkatempóban szükséges 
volt a szakemberek számára a munka elvégzéséhez. A 
szinkronstúdióban dolgozók tapasztalatai szerint ma 
átlagosnak számítanak a 10-12 órás munkanapok, amibe 
egész napos felvétel esetén akár 90 percnyi szinkron 
elkészítése is belefér, igaz, elég feszített tempóban.

A nagymozik és az egyéb tartalmak 
szinkronizálása közötti egyre nagyobb különbség 
a folyamatra jutó idő mellett az ellenőrzés terén 
is megfigyelhető. Nagymozik esetén a szinkron-
munkafolyamatok közé két “ellenőrzési pont” is be 
van iktatva, ahol a megrendelő cég és a szinkronstúdió 
kontrollálja a munkát. Az ún. besoroló megtekintés 
alkalmával, a fordítás elkészülése után, a dramaturg-
fordító a szinkronstúdió és a megrendelő képviselője 
jelenlétében “ráolvassa” az elkészült szöveget a képre. Ez 
az első alkalom, lehetőség az esetleges hibák javítására.7 

 A második ilyen ellenőrzési alkalom az ún. összmuszter, 

 2015 2016 2017 2018
Értékesítés nettó árbevétele    713 475     994 915     804 447     559 093  

Anyagjellegű ráfordítások    565 963     810 915     623 799     423 034  

Személyi jellegű ráfordítások    124 322     126 726     127 177     126 824  

Tárgyi eszközök      77 705      67 261      55 705      88 503  

Kötelezettségek      73 541      95 514      47 779      60 039  

Követelések    148 477     162 118      47 693      87 397  

Üzemi tevékenység eredménye - 1 729      36 210      37 156  - 6 423  

Pénzügyi műveletek eredménye       1 553  - 544         206       7 580  

Eredménytartalék    210 015     208 405     230 266     243 116  

Adózott eredmény - 1 610      32 948      34 600         123  

Személyi ráfordítás az összes ráfordítás 
arányában

18% 14% 17% 23%

Árbevétel arányos profitráta -0,23% 3,31% 4,30% 0,02%

A M a s t erf il m  f őbb p énzügy i  mu tat ói   4. táblázat

 F orr á s: El ek t ronik us 
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NEMZETKÖZI HANG

Az eredeti filmben hallható hanganyag, amely 
a dialógusokon kívül mindent tartalmaz, - az 
atmoszféra hangjait, zajokat, zörejeket, zenét. 
Előfordulhat azonban, hogy ez a hanganyag 
hiányosan, vagy hibásan érkezik meg, akkor ezeket 
a hiányokat is pótolni kell.

ami a szinkronfelvételek után és a hangsávok végső 
keverése előtt történik. Ezen szintén a szinkronstúdió 
és a megrendelő képviselői vesznek részt. Célja, hogy 
legyen még idő pótfelvételeket szervezni az olyan hibák 
javítására, amelyek nem hozhatók helyre a keveréssel. 

A szinkrondolgozók egy vagy több szinkron- 
stúdió kötelékében vesznek részt a filmek, sorozatok 
szinkronizált változatának elkészítésében. A szinkronok 
a szinkronstúdiók felvevő- és keverő helyiségeiben 
(stúdiókban) készülnek el. Szinkronstúdiónként eltérő, 
hogy állandó, vagy alkalmi stábokban (gyártásvezető, 
szinkronrendező, hangmérnök) dolgoznak a 
szakemberek. A szinkrondolgozók körébe tartoznak 
a szinkronszínészek, a dramaturg-fordítók, a vágók 
és a produkciós vezetők is. A szinkronstúdiók 
általában törekszenek arra, hogy egy produkciót 
(egyedi filmet, összefüggő filmes produkciókat, de 
akár sorozatot is) a koherencia megőrzése érdekében 
lehetőleg ugyanaz a dramaturg-fordító, ugyanazok 
a szinkronszínészek és stábtagok vigyenek végig.8 

 A szinkronszakmák többségére igaz, hogy nincs 
specializált képzési program. Az iparág kialakulása 
és fejlődése során mindig is jelentős szerepe volt a 
toborzásnak.

A munkavégzés a szinkrondolgozók többsége 
számára alkalmi jellegű munkafelkérések sorozata. 
Ez alól kivételt képeznek a produkciós vezetők, a 
gyártásvezetők, a szinkronrendezők és a hangmérnökök, 
akiknek a munkájára heti, napi rendszerességgel 
számít a szinkronstúdiók túlnyomó többsége.9 

 A szinkrondolgozók számára elérhető munkamennyiség 
lényeges tényező, mert a dolgozók túlnyomó többsége 
vállalkozói jogviszonyban van, és így az elvégzett 
munka függvényében kapják a megbízási díjakat, de 
azon kevesek körében is van mennyiséghez kötött 

8	 Ennek	ellenére	ez	mégsem	minden	esetben	valósul	meg.
9	 A	széttöredezett	piacon	sok	kis	árbevételű	szinkronstúdió	működik,	körükben	a	gyakorlatban	a	szinkronrendezői	és	

a	hangmérnöki	feladatkörök	is	lehetnek	alkalmi	jellegűek,	ha	a	stúdió	bizonyos	időszakokban	nem	kap	elegendő	
megrendelést.

bér-elem, akik alkalmazotti munkaviszonyban 
dolgoznak. A munka felkérések gyakorisága függ a 
piac változó igényeitől, a szinkronstúdiók méretétől, 
munkaszervezési stratégiájától, továbbá alapvetően 
befolyásolja a szinkronstúdiók megrendelőkkel 
szembeni alkupozíciója.

IV.2.1  
Produkciós	vezetők 

	(koordinátorok)
A tartalmak szinkronizálásának folyamatában 

a megrendelő és a szinkronstúdió között megszületett 
megállapodást követően kezdődik a produkciós vezetők 
feladata. Egyrészt a megrendelőknél ők képviselik 
a szinkronstúdiót, másrészt az ő felelősségük a 
megállapodás keretében vállalt határidők teljesítésének 
biztosítása. A megrendelői ügyfélkörrel való folyamatos 
kapcsolattartás révén a produkciós vezetők nyomon 
követik, hogy mely produkció várhatóan mikor 
érkezik, valamint ellenőrzik a megrendelő elvárásainak 
teljesülését, például a stábtagok, vagy szinkronszínészek 
személyével kapcsolatban. A megrendelés teljesítése 
érdekében elkészítik az egész folyamat ütemezését 
(diszponálás), kijelölik a stábot. Ettől kezdve operatív 
és koordinációs jellegű feladataik vannak, például 
a kép, hanganyag és forgatókönyv eljuttatása a 
fordítóknak, majd a kész fordítások, valamint a kép-
és hanganyag (nemzetközi hang) eljuttatása a kijelölt 
stábnak, végezetül az elkészült megrendelés eljuttatása 
a megrendelőhöz. 

A produkciós vezetőknek sok esetben kevés 
önállóságuk van a döntési, kiválasztási kérdésekben, 
mert ezeket a szinkronstúdiók vezetői és a megrendelők 
elvárásai (megrendelések határideje, ára) határozzák 
meg. A munkaszervezés és kapcsolattartás mellett 
ugyanakkor bármikor szükség lehet a a felmerülő 
technikai vagy humánerőforrás jellegű problémák 
kezelésére (például szabadság, betegség, vagy későn 
érkező anyag miatti csúszás esetén).
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IV.2.2  
Dramaturg-fordítók

A dramaturg-fordító feladata a forgatókönyv 
(produkció párbeszédeinek audiovizuális fordításhoz 
készült leirata) lefordítása úgy, hogy az magyarul hihetően 
hangozzon a szereplők szájából, illetve stílusában 
illeszkedjen az audiovizuális tartalom kontextusába. A 
hitelesség kulcsa a nyelvi és kulturális jelentések precíz 
fordítása, adaptálása mellett a dialógusok hosszához 
és a színen lévő szereplők szájmozgásához való 
illeszkedésben rejlik. A fordítás általános menete, hogy 
a dialógokból készül egy nyersfordítás, majd a fordító 
a szükséges stilizálás után szájra illeszti a mondatokat, 
vagyis a magyar szöveget úgy véglegesíti, hogy az a 
képen látszó szájmozgásnak megfelelő hosszúságú és 
nagyjából hasonló kiejtésű szavakból, mondatokból 
álljon. Amennyiben a megrendelő feliratos változatot 
is kér, úgy a stilizált szöveget a párbeszédekkel 
azonos hosszúságúra is át kell írni. Olykor a fordítást 
megelőzően is van feladata a fordítónak. Előfordul, 
főleg nagymozik esetén, hogy a lebutított kópiával való 
munka megkönnyítése érdekében a rendező és a fordító 
kiutazhatnak egy vetítésre a megrendelő költségén, 
itt jegyzeteket készíthetnek maguknak a későbbi 
munkához.

A dramaturg-fordító szakmai kompetenciáját 
tekintve a műfordítás és a szakfordítás határterületén 
van, munkájához kellő alapműveltségre, nyelvtudásra, 
esetenként (forrásnyelvi és magyar) szaknyelvi, illetve 
műfajspecifikus ismeretekre (például humor, amerikai 
szleng) lehet szükség. Mindemellett a televíziós, 
filmes ismeretek is elengedhetetlenek. Egyértelmű 
összetettsége miatt, a szakma ösztönzésére és aktív 
közbenjárására nemrég egy „szakfordító és audiovizuális 
fordító” szakirányú továbbképzés is elindult. A szakmai 
jártasság és a jó referenciák azonban a végzettségnél is 
nagyobb előnyt jelentenek a dramaturg-fordítók számára 
a piaci versenyben. A megrendelőknek gyakran konkrét 
elképzelésük van a fordító személyével kapcsolatban, de 
olyan is előfordul, hogy a fordító a megrendelő (kisebb 
és nagyobb forgalmazóknál, televíziós csatornánál is) 
alkalmazásában áll.

A dramaturg-fordító munkabére a lefordított 
produkció percdíjában van meghatározva, mértéke 
a tartalom típusától függ, ezt részletesen bemutatjuk 
a „Dramaturg-fordítók bérezése” c. keretes részben. 
Az elérhető munkák többségét a televíziós tartalmak 

fordítása teszi ki. Iparági szereplők beszámolói szerint 
naponta átlagosan 20-30 perc tartalom fordítása 
kivitelezhető 8 órás munkanappal számolva. 22 
munkanappal számolva ebből havi bruttó 176.000-
264.000 Ft adóköteles jövedelem származhat. Az 
interjúk tanúsága szerint lektorok alkalmazása esetén 
a szinkronstúdiók annyival kevesebbet fizetnek a 
fordítónak, amennyi a lektor bére, ez műsor-percenként 
250 Ft. A tapasztalat, a jártasság – akár a műfajt 
ismeri jól a fordító, akár a konkrét tartalmat, például 
folytatásos sorozatok esetén – biztosan javít az egyéni 
munkatempón, a szakemberek azonban úgy vélik, hogy 
a fordítás minőségének romlása nélkül nem növelhető 
tovább a munkatempó. A munkaszerződésben 
rögzítésre kerül, hogy a kifizetett bér egyúttal 
egyösszegű jogdíj-megváltásnak is tekintendő. Az 
iparági gyakorlat értelmében a fordítás jogtulajdonosa 
a tartalom eredeti tulajdonosa.

IV.2.3  
Szinkronrendezők

A produkciós vezető jelöli ki adott produkció 
stábját, vagyis a gyártásvezetőt, a szinkronrendezőt és 
a hangmérnököt. A szinkronrendezők feladata operatív 
és művészi szempontból is biztosítani, hogy a lefordított 
dialógok szinkronban legyenek az eredeti képpel. A 
szinkronrendezőnek a felvételt megelőzően, a fordítás 
elkészülte után, a szinkronfelvétel előkészítésében van 
szerepe, a felvétel lebonyolítását pedig a hangmérnökkel 
együttműködve végzi.

A szinkronrendező az előkészítési fázisban 
egyrészt ún. tekercsekre szedi a lefordított 
szövegkönyvet. Másrészt meg kell ismernie a 
produkciót és el kell készítenie a szereposztást. A 
szereposztás leírásánál bevett gyakorlat, hogy több 
lehetséges szinkronszínészt is felsorol arra az esetre, ha 
egyikük nem érne rá a felvételre tervezett napokon. A 
szinkronrendező az a személy, aki átlátja a produkció 

DRAMATURG-FORDÍTÓK BÉREZÉSE

Alapegység műsor-percdíj

Televíziós tartalom 400,-/perc

Netflix tartalom 550-600,-/perc

Olcsó mozi 1000,-/perc

Mozifilm 2000,-/perc

Felirat 250,-/perc
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és a karakterek fejlődésének ívét, amire azért is nagy 
szükség van, mert a jelenetek felvétele nem sorrendben 
történik. A szinkronszínészek a jeleneteket jellemzően 
egyedül, partner nélkül veszik fel, esetenként akár 
úgy, hogy adott színész egymás után felmondja több 
produkcióba kerülő szerepeinek tekercseit, ide-oda 
ugrálva a különböző filmek és karakterek között, 
mindenfajta előzetes ismeret és elmélyülés nélkül.

A szinkronrendező mondja el a színésznek a 
szükséges tudnivalókat a kontextusról, a karakterről 
és a soron következő jelenetekről. A felvétel alatt a 
szinkronrendező folyamatosan figyel a szinkronitásra 
és szükség szerint instruálja a színészt technikai (tempó, 
hossz), és művészi értelemben (például „komorabban”, 
„kedvesebben”).

A szinkronrendezői készségeket és tudást 
hagyományosan a mára teljesen kikopott szinkron 
asszisztensi munkakörben lehetett megszerezni. 
A szinkronrendező-asszisztensek szorosan együtt 
dolgoztak a rendezőkkel és nagyrészt ők végezték az 
operatív jellegű feladatokat. A rendszerváltást követően 
azonban szépen lassan a szinkronrendezők belátására 
bízták a szinkronstúdiók, hogy asszisztensekkel 
dolgoznak-e - ha úgy döntöttek, hogy igen, akkor 
nekik kellett kifizetniük az asszisztenseket. Ennek 
eredményeképpen ma már jellemzően nem dolgoznak 
ilyen rendező-asszisztensek a szinkronstúdiókban, 
csak elvétve, nagyobb mozifilmek készítése esetén 
segítenek az asszisztensek (például a Mafilm Audio 
stúdióiban). A szakmára felkészítő képzés híján gyakran 
a szinkron más területeiről érkező szinkronszínészek, 
hangmérnökök kezdenek el rendezőként is dolgozni. 
A szakmai renomén túl zenei képzettséggel is komoly 
versenyelőnyhöz lehet jutni, mivel a produkciók 

zenés betéteivel való munkához szükséges zenei 
előképzettséggel és tudással csak nagyon kevés 
szakember rendelkezik. A megkérdezettek egyre 
több olyan stúdióról is beszámoltak, ahol az egyre 
gyorsuló munkatempó miatt mindössze egy felvevőt 
alkalmaznak a szinkron-felvételek lebonyolítására egy 
rendező és egy hangmérnök helyett, ez a trend további 
minőségromláshoz vezethet.

A foglalkoztatási körülményeket tekintve 
majdnem minden szinkronrendező vállalkozói 
jogviszony keretében végzi a munkát, de jellemzően 
csak egy, vagy nagyrészt egy szinkronstúdiónak 
dolgoznak. A munkaidőt a produkciós vezetők, 
valamint a gyártásvezetők által készült beosztások 
(diszpók) határozzák meg, amelyekben jellemzően 
hosszabb, akár 10-12 órás műszakokat írnak elő. 
Esetlegesen előfordulnak hétköznap szünnapok, 
de hétvégi munkavégzés is. A szinkronrendezők 
előkészítő tevékenységei a diszponált munkaidőn 
kívül végzendők, így ezekre gyakran csak este vagy 
hétvégén jut idő. A munkaidő mennyisége azonban 
nem befolyásolja közvetlenül a bérüket, mivel ez a 
produkció percdíjában van meghatározva, erről szól 
a keretes rész. A rendezők munkaideje és munkabére 
között csupán közvetve van annyi összefüggés, hogy a 
több munkaórát igénylő nagymozik esetén magasabb a 
percdíj.

IV.2.4  
Gyártásvezetők

 A gyártásvezető a szinkronstáb azon operatív 
munkatársa, aki a szinkronszínészek munkadíja 
alapján elkészíti a színészek munkájára vonatkozó 
költségvetést, megszervezi a szinkron felvételét 
és összeállítja a munka menetrendjét. Ezt a teljes 
műveletsort nevezik gyártásnak. A több műteremmel 
rendelkező szinkronstúdiókban egy gyártásvezetőhöz 
3-4 stáb tartozik, egyszerre akár 3-4 produkció 
gyártását is végzik. A gyártásvezető a szinkronrendező 
által szétszedett forgatókönyv alapján készíti el az adott 
produkció ún. „krumplilistáját”, amely alapján pontosan 

TEKERCSEKRE SZEDÉS

A tekercsekre szedéskor a szinkronrendező szétszedi 
a forgatókönyvet kb. 30 másodperces egységekre 
(tekercs), majd megszámozza azokat. A párbeszéd 
nélkülieket kivétnek hívják. A párbeszédeket 
tartalmazó tekercsek hossza változhat (0:20-0:40 
másodperc) a párbeszédek hosszától, vagy attól 
függően, hogy mennyire gyorsan, illetve sokat 
beszélnek a szereplők.

A tekercs a magyarországi szinkronizálás kezdetén 
vált alapegységgé, amikor a 35 mm-es celluloid 
kópiák fűzésénél meghatározott hosszúságú tekercs 
fért bele a vetítőgépekbe.

RENDEZŐI BÉR (PERCDÍJAK)

Hangalámondás 100-200 Ft

Tv film, sorozat 200-300 Ft

Netflix 400-500 Ft

Mozi 1000 FT
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KRUMPLILISTA

Egy táblázat, amelynek a soraiban fel vannak 
tüntetve a szereplők (és a végleges szereposztás 
szerinti magyar hangjaik)), az oszlopok első 
soraiban pedig azok a számok vannak, amelyek a 

párbeszédet tartalmazó tekercseket jelölik.

Ebben a táblázatban krumplikkal (vagyis nem 
szabályos körökkel) jelzik, hogy mely szerepek mely 

tekercsekben szólalnak meg.

A krumplilista a magyar szinkron kialakulásával 
együtt születő technika. Máig alapeleme a szinkro-
nok készítésének, főként papír alapon, de van már 

példa arra is, hogy elektronikus formába öntik.

nyomon követhető, hogy melyik szereplő melyik 
tekercsekben szólal meg. Ezután egyesével egyeztet 
időpontot a rendező által javasolt szinkronszínészekkel 
a produkciós vezető által meghatározott felvételi 
napra vagy napokra (diszponálja a színészeket), 
így elkészíti a felvétel menetrendjét (diszpót). Egy 
gyártásvezető gyakran párhuzamosan több produkció 
időpont-egyeztetését is bonyolítja, így előfordul, hogy 
egyszerre több szerepre is egyeztet ugyanazzal a 
szinkronszínésszel. A szinkronszínészek díjazásának 
számításánál, és így a költségvetés összeállításánál a 
gyártásvezetők (a stúdióvezetők javaslatára, utasítására) 
azt veszik alapul, hogy adott szinkronszínész hasonló 
típusú produkcióért, illetve szerepért korábban milyen 
tekercsárat kapott (erről részletesebben lásd a IV.2.5. 
alfejezetet). Egy produkció teljes színész-költségvetése 
a szinkronszínészek munkadíjának összege. Mértéke 
nagyban függ attól, hogy hány szereplő van a 
produkcióban, illetve az milyen típusú - ezt az alábbi 
keretes részben foglaltuk össze. A gyártásvezetőnek szűk 
mozgástere van a színész-költségvetés kialakításában, 
amelyet a szinkronstúdió vezetője, illetve a megrendelő 
által fizetett megrendelői ár befolyásol.

A munkaidőt tekintve ebben a munkakörben 
gyakoriak a hosszúra nyúló munkanapok és a 
hétvégi munkavégzés is. A megrendelések teljesítési 
határideje miatt feszített a tempó és a felmerülő 
problémák (betegség, csúszás a felvétel közben) 
miatti gyors átszervezésekre is gyakran szükség van. 
A gyártásvezetői tevékenység ugyanakkor kevésbé 
helyhez, azaz stúdióhoz kötött, mint a szinkronrendezők 
vagy a hangmérnökök esetében. A szinkronstúdiók 
munkáltatói gyakorlata azonban eltér egymástól abban 
a tekintetben, hogy engedik-e a táv-munkavégzést. 
A foglalkoztatási viszonyt tekintve a gyártásvezetők 
között is akadnak olyanok, akiket alkalmazotti 
munkaviszonyban foglalkoztatnak, többségük azonban 
vállalkozói jogviszonyban végzi a munkát.

IV.2.5  
Szinkronszínészek

A szinkronszínészeket a szinkronstúdiók 
gyártásvezetői keresik fel, jellemzően telefonon 
vagy elektronikus üzenetben (sms vagy e-mail), 
adott produkcióra szóló felkéréssel. A felkéréskor 
praktikus okokból szó eshet több szerepről is, 
amelyekre a gyártásvezető szinkronszínészeket keres. 
A szinkronszerepek alapján beszélhetünk főszerepről, 
mellékszerepről, epizódszerepről és tömeges 
szinkronszerepről. A felek a felkéréskor szóban 
megállapodnak a munkavégzés helyéről és idejéről. 
A szinkronszínészek munkabeosztása a felkérések 
alapján rugalmasan alakul, illetve változik, gyakran 
egyik napról a másikra. Egy diszpó 15-20 perces 
vagy akár néhány órás munkát is jelenthet; az esetek 
többségében egy munka egy óránál rövidebb ideig tart. 
A diszpó ideje alatt a megfelelő hangzás érdekében 
mikrofon előtt kell állni a stúdióban, a szinkronszínész 
fejhallgatón keresztül hallja az eredeti hangsávot és 
képernyőn keresztül látja a filmet. A munkavégzés 
helye gyakorlatilag minden esetben a szinkronstúdiók 
felvevőhelyisége. A legnagyobb szinkronstúdiók 
Budapest különböző pontjain vannak, így napi több 
munka (diszpó) esetén egy szinkronszínész akár 
3-4 szinkronstúdióban is megfordul. A színészekkel 
készített interjúkból és a színész-kérdőívek válaszaiból 
az derül ki, hogy az adott munkára vonatkozó díjazásról 
csak ritkán esik szó a felkérés alkalmával (lásd 7. ábra). A 
szinkronstúdiók, illetve a gyártásvezetők általában azzal 
a tekercsárral számolnak, amit adott színész korábban 
kapott ugyanolyan típusú produkcióban, illetve hasonló 
szerepben végzett munkáért. A színészek járandóságát 

SZÍNÉSZ KÖLTSÉGVETÉS

100-150 ezer Ft kevés szereplő

250-350 ezer Ft     átlagos

350-400 ezer Ft sok szereplő

300-600 ezer Ft olcsó mozi

800 ezer – 1,4 millió Ft nagymozi

2 millió Ft  ha ének is van
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BLATTOLÁS
A szinkronban azt nevezik így, amikor a színész 
előzetes próba nélkül mondja fel a dialógot. 
Rögtönzött felvételek esetén bevált gyakorlattá vált, 
hogy szándékosan nem a produkció első jeleneteivel 
kezdtek, hanem későbbi jelenetekkel, így a színészek 
jobban fel tudták venni a szereplő karakterét, és a film 
elejére később visszatérve a kidolgozott karakterű 

hanggal erősebb lehetett a film felütése (interjú).

havonta, utólag, az elkészített tekercsek száma alapján 
határozzák meg és fizetik ki.

A munkavégzés pontos idejét alapvetően a 
szinkronstúdiók gyártásvezetői által összeállított 
diszpó határozza meg. Bizonyos esetekben mégis 
a stáb igyekszik alkalmazkodni a szinkronszínész 
időbeosztásához, például egy népszerű, foglalkoztatott 
színész esetén, akihez a szinkronrendező vagy a 
megrendelő ragaszkodik. Más esetekben azonban 
az is előfordul, hogy a szinkronszínész csupán egy 
sms-t kap arról, hogy mikor és mennyi tekercsnyi 
munka vár rá (például tömeges szinkronszerepek 
esetén). Ezeken kívül a tárgyalás menetének számtalan 
köztes esete azonosítható; összefoglalóan pedig 
elmondható, hogy egy kölcsönös alkalmazkodási 
folyamatról van szó, amelyben a szinkronstúdió 
számos szereplő tevékenységének összehangolása 
miatt sokszor nehezebben alkalmazkodik és ezért 
nagyfokú rugalmasságot vár el a színészektől. Mára 
az a tendencia kezd véglegessé válni, hogy a tömeges 
szinkronszereplőkön kívül mindenki munkáját 
egyesével egyeztetik és rögzítik.

A szinkronszínészek szakmai készségeit, 
kompetenciáját tekintve három tényező is fontos 
szerepet játszik a szinkronszínészi feladatok 
elvégzésében. Egyrészt meghatározó tényező a 
képesség, tehetség ahhoz, hogy a stúdió mesterséges 
közegében természetesen tudjon megszólalni és fel 
tudja venni a dialóg dinamikáját, tempóját. Másrészt 
fontos tényező a hangi adottság - ebben az életkor 
mellett az is szerepet játszik, hogy mennyire karakteres, 
egyedi a szinkronszínész hangja, ez ugyanis felkérés 
esetén erősítheti a szinkronszínész alkupozícióját. A 
harmadik szinkronszínészi készségeket, kompetenciát 
befolyásoló tényező a szakmai képzettség, illetőleg 

a szinkronszakmában szerzett tapasztalat, amelyek 
révén technikásabb hangok és összetettebb művészi 
minőség előállítására is képessé válhat a színész. 
Az interjúk tanúsága szerint ezek azok a tényezők, 
amelyek meghatározzák a szinkronszínészek szakmai 
színvonalát.

A szinkronizálás kétféle technikája különíthető 
el egymástól, ezek az eljátszás és a duplikálás. Előbbi 
nehezebb, technikásabb és jobb képességeket igényel, 
míg utóbbi egy egyszerűbb technika. A duplikálás azt 
jelenti, hogy a színész igyekszik a hangjával lemásolni, 
vagyis a lehető legnagyobb mértékben visszaadni az 
eredeti karakter mondatait (amit párhuzamosan hall a 
fejhallgatóban), míg a hangjával való színjátszás révén 
magasabb művészi értéken adhatja vissza a karakter 
jellemzőit. A szinkronszínészek a felvételek nagy 
részén próba nélkül, „blattolva” (lásd a keretes írás) 
szinkronizálnak. 

Több tényező is közrejátszik abban, hogy 
milyen az egyes szinkronszínészek alkupozíciója a 
megállapodás kereteinek alakításába, illetve abban, 
hogy mekkora annak a kockázata, hogy az alku 
következtében esetleg lecserélik és elesik a munkától. 
Az alkupozíció egyik fontos tényezője, hogy a színész 
mennyire függ egzisztenciálisan a szinkronból 
származó bevételektől. Számos interjúalanyunk 

123 19 19 13

gyakran	előfordul időnként	előfordul volt	már	rá	példa soha	nem	fordult	elő

A munk át anélkül kezdi meg, 
hogy a tekercsdíjról, illet ve 
percdíjról megáll apodtak 
volna a szinkronstúdióval?

N=176

Bizonyos helyzetek előfordulási gyakorisága az 
iparágban a kérdőív válaszai alapján

7. ábra 
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tapasztalata szerint ha valaki gazdaságilag több lábon 
áll, az lehetővé teszi, hogy csak a jobb ajánlatokat 
(munkafeltételek, munkakörülmények, díjazás) fogadja 
el. Ugyanakkor a szinkronszínészettől független 
kötelezettségek korlátozhatják a szinkronstúdiók 
számára fontos rugalmasságot és rendelkezésre állást, 
ami jelentős versenyelőny a szinkronszerepekért folyó 
egyeztetések során. Harmadikként a szinkronszínészek 
piacán kiemelkedő jelentőségűnek bizonyul a 
lecserélhetőség, pótolhatóság. Jelentős piaci előnyhöz 
juthat, aki “pótolhatatlan”, aminek lehet oka az 
adott szinkronszínész szakmai renoméja (például 
a megrendelő vagy a közönség elvárásainak való 
megfelelés), a szakmai és személyes kapcsolatok (például 
a szinkronrendezőhöz, szinkronstúdióhoz fűződő 
viszony), a szinkronhang előállításának, a karakter 
visszaadásának bonyolultsága (képzettséget, képességet, 
tapasztalatot kíván), valamint a szinkronszínész egyedi 
hangkaraktere.

A szinkronszínészek szinte kivétel nélkül 
vállalkozói munkaviszonyban végzik a szinkronizálást. 
Az elszámolás többnyire havonta történik, a hónap 
végén írnak számlát minden szinkronstúdiónak, ahol 
adott hónapban dolgoztak. A számlát az alapján állítják 
ki, hogy mennyi munkájuk volt. A szerződéskötési 
gyakorlat kettős, sok esetben van keretszerződés és 
konkrét munkára szóló szerződés. A szinkronstúdiók 
keretszerződéseinek tartalma nem egységes, de az 
alapvető eleme, hogy a színész átruházza a szinkronizált 
tartalomhoz fűződő jogait. A konkrét munkákra szóló 
szerződéseket a szinkronstúdiók többségében utólag 
íratják alá a szinkronszínészekkel, például az adott 
szinkronstúdióban végzett munka után járó bérről 
kiállított számla leadásakor. 

Három kategória látszik kirajzolódni a 
szinkronszínészek között az alapján, hogy mennyi 
mozgásterük van a szinkronstúdiók munkafelkéréseinek 
feltételteit alakítani, elfogadni vagy elutasítani.

1) A felső szegmensbe tartozó szinkronszínészek 
egy szűk kisebbséget alkotnak; ők mozifilmekben, 
kiemelt televíziós- és Netflix tartalmakban kapnak 
jellemzően fő-, és mellékszerepeket. Gyakran olyan 
személyekről van szó, akik aktívan dolgoznak 
színészként színházban, társulatokban vagy 
filmekben, televíziós sorozatokban. Többeknek 
további bevételi forrása a reklámipar, néhányan 
hosszú távú szerződésben állnak egy-egy televíziós 
csatornával, amelynek ők az állandó “csatornahangjuk” 
(stationvoice). Nagyobb ismertségüknek köszönhetően 

a szinkroniparban is nő az értékük. Képzettségüket, 
készségeiket tekintve többségükről elmondható, hogy 
színész képesítést szereztek (egyetemi végzettséggel 
rendelkező színművészek vagy Színész I., II. minősítést 
szerzett színészek), vagy gyerekként kerültek be a 
szinkronszakmába még abban az időszakban, amikor 
volt tere annak, hogy a rendezők gyakorlásképp egyre 
nehezebb szerepeket osztottak rájuk és instrukcióikkal 
segítették a fejlődésüket. Jellemzően közéjük tartoznak 
azok a szinkronszínészek, akik külföldi színészek 
állandó magyar hangjai. A felső szegmensbe tartozó 
szinkronszínészek jelentősebb bevételre tehetnek 
szert azáltal, hogy ismertségük és tapasztalatuk miatt 
magasabb tekercsárat, illetve percdíjat kérhetnek (pl.: 
narrációkért). (5. táblázat)

2) A középső szegmensbe tartozó 
szinkronszínészek kutatási tapasztalataink szerint olyan 
szakemberek, akik jövedelemszerző tevékenységeikben 
ki tudtak alakítani valamilyen egyensúlyt. Ugyanakkor 
a középső szegmensbe tartozók többségének 
legalább időnként egzisztenciális nehézséget okoz az 
ingadozó mennyiségű szinkronfelkérés. Vannak, akik 
szinkronszínészi munkáik mellett valamilyen más 
szinkrontevékenységgel egészítik ki havi jövedelmüket, 
szinkronizált tartalmakat fordítanak, rendeznek. 
Sokak színházi, társulati tagként is dolgoznak, vagy 
például médiaiparban vállalt munkájuk, alkalmanként 
esetleg reklámszerepeik vannak. A szinkronból 
és egyéb tevékenységekből szerzett jövedelmek 
aránya egyénenként és időszakonként is változhat. 
Alkupozíciójukat tekintve elmondható, hogy csak 
kevesen tudják vállalni annak következményeit, hogy 
nem fogadják el a tisztességtelen ajánlatokat - például 
alacsonyabb tekercsár, rossz munkakörülmények 
esetén. A feltételek elutasításának következménye 
lehet, hogy elesnek némi jövedelemtől, illetve adott 
szinkronstúdiókból nem kapnak további felkéréseket. 
(6. táblázat) 

Tekercsár

Mozi TV

jó rossz jó rossz

764 Ft 395 Ft 372 Ft 278 Ft

5.
tá

bl
áz

at
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3) A legalsó szegmensbe tartozó 
szinkronszínészek körében egyrészt vannak olyanok, 
akik mindennapos egzisztenciális bizonytalanságban 
vannak, ezért elvállalják a legrosszabbul fizető 
szinkronszerepeket is annak reményében, hogy így 
több felkérést kapnak majd az adott szinkronstúdiótól. 
Másrészt az iparági szereplők elmondása szerint a legalsó 
szegmensbe sorolható szinkronszínészeknek van egy 
olyan csoportja is, akik „amatőrökként” léptek be a 
piacra, és kiegészítő keresetként jó jövedelemforrásnak 
tekintik a piacon egyébként nyomott árnak számító 
béreket (ilyenek például a nem színművész képzéseken 
tanuló egyetemisták).

A szinkroniparban kiemelt jelentőséget ad 
ennek a kategorizációnak az az általános tapasztalat, 
hogy a szinkronszínészek számára nagyon kevés 
lehetőség adódik a szakmai előmenetelre. Ez részben 
annak köszönhető, hogy nincs bemeneti követelmény 
(hivatalos kompetencia) a munkába álláshoz, miközben 
a rendelkezésre álló idő szűkössége nyomás alá helyezi 
a szinkronstúdiókat és a stábtagokat arra nézve, 
hogy kipróbált szinkronszínészekkel dolgozzanak a 
nehezebb feladatokon, ugyanakkor az éles verseny 

a stúdiókat a kiadások visszaszorítására készteti. A 
három szegmens méretére vonatkozóan – hány embert 
érint – nem állnak rendelkezésre pontos számadatok, 
de az interjúk és a kérdőívek tanúsága szerint annyi 
bizonyosnak tűnik, hogy a szinkronszínészek kevesebb 
mint 10%-a tartozik a legfelső szegmensbe. (7. táblázat)

IV.2.6  
Vágó	és	hangmérnök

A hazai szinkronszakmában sokáig az volt a 
hagyományos és egyben kizárólagos gyakorlat, hogy 
a felvételkor a hangmérnök rögzítette a szinkront, 
amit egy vágó szakember vágott össze, majd ismét a 
hangmérnök következett, aki a megvágott hanganyag 
és a nemzetközi hang összeillesztésével lekeverte a 
végső szinkront. Ma ennek a munkamegosztásnak 
különböző variánsai érhetők tetten a szinkronstúdiók 
gyakorlatában. Van olyan stúdió, ahol a nagyszámú 
megrendelések teljesítése érdekében külön alkalmaznak 
felvételi és keverő hangmérnököt, mivel a felvételi 
hangmérnöki munka jóval egyszerűbb, kevesebb 
szaktudást igényel. Ugyanakkor – a nagyobb 
szinkronstúdióknál is – megfigyelhető az a gyakorlat 
is, hogy a klasszikusan hangmérnöki feladatokat és 
a vágást is egy hangmérnök végzi, így nincs szükség 
külön koordinációra a két tevékenység között.

Mindazonáltal számos szakmai előnye is 
van annak, ha a vágást külön szakember végzi. A 
munkaszervezés szempontjából könnyebbséget jelent, 
ha a vágó még a felvétel befejezése előtt el tudja 
kezdeni a vágást. Nagymozikhoz készülő szinkron 
esetében pedig segítség lehet, ha a vágó is részt tud 
venni a felvételen és figyeli a szinkronitást, vagyis, 
hogy vágható-e az elkészült hangfelvétel (tehát 
rendezőasszisztensként dolgozik a felvételeknél). 
A szinkronrendező így a hangsúlyokra, hangulatra 
tud koncentrálni. A szinkrondolgozók közül a 
vágóknál fordul elő leggyakrabban, hogy hétvégén is 
dolgoznak. Jellemzően ők is vállalkozói jogviszonyban 
végzik a munkájukat. A vágáshoz nélkülözhetetlen a 
nyelv pontos ismerete, így magyar nyelvű szinkront 
lényegében kizárólag csak magyar szakember képes 
megvágni.

A hangmérnök feladata hagyományosan a 
dialóg felvétele és a vágott verzió lekeverése, vagyis a 
nemzetközi hang (zene, zaj, zörej, effektek) és a magyar 
dialógusok összeillesztése. A technológiai fejlődés 

Tömeges	szinkron

Mozi tv
jó rossz jó rossz

1. óra 2 700 Ft 2 125 ft 2 354 Ft 2 063 Ft

1,5 óra 3 540 Ft 2 870 ft 2 976 Ft 2 619 Ft

2. órától 2 688 Ft 2 152 Ft 2 095 Ft 1 893 Ft

6.táblázat

Hangalámondás	
(narráció)

jó rossz
15 perc 3 232 Ft 2 669 Ft

20 perc 3 902 Ft 2 750 Ft

30 perc 5 006 Ft 3 335 Ft

1 óra 8 753 Ft 5 361 Ft

2. órától 9 842 Ft 5 914 Ft

7.táblázat
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ebben a szakmában nagyon sok változást hozott, ezek 
révén bonyolultabbá vált a keverés. Főleg az animációs 
filmek terén jellemző, hogy az amerikai filmstúdiók 
által készített anyagok nagyon összetett hanghatásúak, 
ezek keverése is jóval bonyolultabb. Egyre gyakrabban 
történik meg az is, hogy a nagy amerikai filmstúdiók 
kiemelt produkcióinak különböző nyelveken felvett 
hanganyagait egy központban, szinte kivétel nélkül 
külföldön keverik le. Ebben a tekintetben most 
éppen átmeneti időszak van, előfordul ugyanis, hogy 
a megrendelő csak az előkevert hanganyagot kéri a 
magyar szinkronstúdiótól. Máskor viszont a magyar 
szinkronstúdióba minőségbiztosítási ellenőr érkezik 
a megrendelő megbízásából, vagy éppen a magyar 
szinkronstúdiónak dolgozó hangmérnököt utaztatják 
a külföldi központba, ahol a hangmérnökök központi 
ellenőrzés alatt, egy időben végzik más országok 
szinkronizált hangsávjainak a végső keverését. A 
többség szintén vállalkozói jogviszonyban végzi a 
hangmérnöki munkát. A munkavégzés helyszíne 
a felvétel, illetve a keveréshez szükséges technikai 
eszközök miatt általában a szinkronstúdió. Azonban 
egyre gyakrabban előfordul, hogy a hangmérnök a stúdió 
nyomására, a szoros határidők és a munka határidőre 
történő elvégzése érdekében otthon berendezett keverő 
stúdióján dolgozik. Egy ilyen otthoni stúdió nem csak a 
munkaidőn túli tevékenységet, hanem a másodállásban 
elvállalt nemzetközi megbízások keverésére is 
lehetőséget ad a hangmérnököknek (pl. produkciók 
szlovák, lengyel vagy izraeli változatainak keverésére).

IV.3  
A	szinkron	
megrendelői

A szinkronizált tartalmak legfontosabb 
felvevőpiacai a mozis, illetve a televíziós piacok. 
Ennek megfelelően a szinkroniparban két nagy 
megrendelői kört érdemes elkülöníteni: a mozis 
piacokra filmeket eljuttató filmforgalmazókat és a 
televíziós műsorszolgáltató cégeket. Jelen elemzésben 
a televíziós piachoz soroljuk azokat az internetes Video 
On Demand (VOD) műsorszolgáltatókat (pl. Netflix) 
is, amelyek már aktív megrendelőként működnek a 
magyar piacon.

A továbbiakban ezt a két, tágan értelmezett 
megrendelői kört mutatjuk be részletesebben, 
kitérve működésük alapvető rendszerére, illetve a 
szinkronstúdiókkal folytatottvaló kapcsolatukra. 

IV.3.1  
Filmforgalmazók

A magyar piacon jellemzően a filmforgalmazó 
cégeken keresztül lehet hozzájutni hazai és külföldi 
filmek vetítési, sugárzási, illetve viszonteladói jogaihoz. 
Jellemzően a filmforgalmazók juttatják el a filmeket 
a mozikba, illetve sokszor ők forgalmazzák filmek 
fizikai példányait is DVD vagy Blu-ray hordozókon. 

eredeti 
tartalomelőállítók, 

jogtulajdonosok

Szinkronstúdiók

Forgalmazók
mozik

televíziós
 társaságok

vod - svod
szolgáltatók

8. ábra 
Szinkronizálás megrendelői 

az értékláncban
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Külföldi gyártású filmek esetében a filmforgalmazók 
mint közvetítő szereplők jelentetik meg a filmeket 
Magyarországon. 

A mozis piac alakulása kapcsán a 
Filmforgalmazók Egyesülete közöl heti 
rendszerességgel részletes statisztikákat, továbbá az 
NMHH negyedéves mozgóképszakmai statisztikái is 
elérhetőek. Ezek alapján azt láthatjuk, hogy a mozis 
piac mind jegybevétel, mind nézőszám tekintetében 
növekedett az elmúlt években. 2018-ban az előző évhez 
képest 8,19%-kal nőttek a jegybevételek és 5,97%-kal 
nőtt a nézőszám. Ebből azt is kiolvashatjuk, hogy a 
piac növekedéséhez egyaránt hozzájárul a nézőszám 
növekedése és a jegyárak drágulása, hiszen a jegybevétel 
nagyobb arányban növekedett az elmúlt években, 
mint a nézőszám. Ez alapján nagy általánosságban 
elmondható, hogy évről-évre több és egyre drágább 
mozijegyet vásároltak a mozilátogatók. 

Megkérdezett szakértők szerint a bővülés 
leginkább a nagy stúdiófilmek sikereinek köszönhető, 
ezek a filmek a magyar mozikban is folyamatosan 
rekordokat állítanak be. A Star Wars franchise új 
epizódjai vagy a Marvel univerzum filmjei sikeresen 
csábítják be a mozikba a piac szempontjából 
legfontosabb 16-24 éves korosztályt, akik a vásárlóerő 
gerincét jelentik.

A mozis jegybevétel azonban nem egészében 
a forgalmazókhoz folyik be, hiszen osztozniuk 
kell rajta a moziüzemeltetővel, illetve a forgalmazó 
bevételeleinek egy részét valamilyen formában a film 
eredeti jogtulajdonosainak vagy a jogok közvetítőjének 
(viszonteladójának) fizeti ki. Interjúinkból úgy tűnik, 
hogy a moziüzemeltető az elszámolások után a bruttó 
jegybevételek 40-50%-ából részesül, egy 2015-ben 
készített oknyomozó riport szerzője pedig 45%-
ra becsülte bevételi részesedésüket (Előd, 2015). A 
bevételből való részesedés megoszlása a 10. ábrán 
látható. 

2015-ben a becslés alapján a jegybevételek 
megközelítőleg 19%-a maradt a forgalmazóknál, 
míg a bevételek 15%-át juttatták el az eredeti 
jogtulajdonosoknak. A fenti arányokkal számolva 2018-
ban 4,1 milliárd forint jutott az egész éves bevételből a 
forgalmazók költségeire és jutalékára. 

Az elérhető legfrissebb, 2019. novemberi 
statisztikákból az látszik, hogy jelenleg 23 
filmforgalmazó szolgáltat adatot Magyarországon a 
Filmforgalmazók Egyesületének. A mozifilm piaci 
részesedés a filmforgalmazók esetében sem egyenlően 

oszlik meg. 2018-ban a három legnagyobb, ún. major 
stúdióval kapcsolatban álló hazai filmforgalmazó 
teljesítette az mozifilmforgalmazásból származó éves 
árbevétel 78%-át. De a piaci árbevétel 96%-a is csak az 
első legnagyobb hat forgalmazóhoz köthető, ahogyan 
ezt a 11. ábra is mutatja. A többi 17 forgalmazó már 
csak a piac 4%-át uralja. 

A filmforgalmazók piacát érdemes két 
elkülönülő szegmensre bontani: a major filmstúdiók 
forgalmazóira (InterCom, Forum, UIP), illetve a 
kisebb, független filmekkel foglalkozó forgalmazókra. 
Az elkülönítést azért is érdemes megtennünk, mert a két 
szegmens törvényszerűségei és üzleti modellje nagyban 
különbözik, ami meghatározza a szinkroniparral és a 
stúdiókkal folytatott kapcsolatukat is. 

Major	stúdiófilmek	forgalmazói
A filmes piacot jelenleg is meghatározza az 

az öt amerikai filmstúdió, amelyek már a 20. század 
második felében is a legtöbb sikeres filmet gyártották. 
Számuk egyébként felvásárlások és egybeolvadások 
miatt változik, a „Big Six” filmstúdióból nemrégiben 
„Big Five” lett, mivel a Disney felvásárolta a 20th 
Century Fox stúdiót, ezzel is tovább koncentrálva 
a piacot. A Big Five esetében már nem is egy-egy 
stúdióra érdemes gondolni, hanem stúdió-csoportokra 
és kapcsolt vállalkozásokra, amelyek nagy média-
konglomerátumok részeként működnek. A jelenlegi 
legnagyobb öt filmstúdió: Universal Pictures, Columbia 
Pictures, Paramount Pictures, Walt Disney Pictures és 
a Warner Bros. Az általuk gyártott filmek produkálják 
az egyesült államokbeli mozis jegybevételek 80-85%-át 
(Bettig - Hall, 2012). 

A major stúdiók filmjeik forgalmazására, 
a szükséges lokalizációs, logisztikai és marketing 
tevékenységek elvégzésére jellemzően hosszútávú 
szerződéseket kötnek a magyar forgalmazókkal. 
Magyarországon az InterCom forgalmazza a Warner 
Bros., illetve a Sony Pictures filmjeit (köztük a Columbia 
Pictures filmjeit), a UIP forgalmazza a Universal és a 
Paramount filmjeit és a Forum Hungary képviseli a 
Disney (köztük a Fox) filmjeit. 

Ezek a forgalmazók jellemzően nem tudnak 
szabadon vállalkozni vagy gazdálkodni a filmes 
jogokkal, hiszen a major stúdiófilmek forgalmazása 
után jutalékos rendszerben kapják meg a rájuk eső 
bevételi hányadot. A forgalmazói jutalék az összbevétel 
egy bizonyos százalékában van meghatározva, így 
a forgalmazónak az összbevétel maximálása a célja. 
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Abból viszont nincs közvetlen haszna, ha a szinkron, a 
marketing vagy a többszörözés költségei alacsonyabbak, 
hiszen ezek a forgalmazói jutalék levonása után 
kerülnek levonásra az összbevételből. Ennek ellenére, 
ha a major filmstúdió kevesli azt a hozzájárulást, amely 
az összes költség, köztük a forgalmazói jutalék levonása 
után marad, költségcsökkentést kérhet az adott film 
tervezése során.

Ennek értelmében a forgalmazók célja minél 
sikeresebb szinkron elkészítése, ezen igazából nem 
érdemes spórolni. Sok esetben az eredeti filmstúdió 
nem is hagy a forgalmazónak nagy mozgásteret a 
szinkron megrendelésére. Jellemző, hogy a nagy 
filmstúdióknak megvannak a bejáratott szinkronstúdió-
partnerei, sőt, a nemzetközi tulajdonossal rendelkező 
szinkronstúdiókat akár több ország piacára vonatkozó, 
hosszútávú megállapodások is köthetik. Mivel nagy 
filmstúdiók sikerfilmjeinek mozis forgalmazásáról van 
szó, ezért ennek a megrendelői körnek számít legtöbbet 
a minőség, ez az a megrendelői kör, amelyik hajlandó 
is, képes is fizetni a magas színvonalon elkészített 
szinkronért. Ezért az általuk megrendelt szinkronok a 
drágább mozis szinkron kategóriába esnek. 

Ebben a megrendelői körben nem nagyon 
merül fel, hogy ne készüljön szinkron egy bemutatásra 
szánt filmhez, hiszen az elmúlt évtizedek forgalmazói 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a szinkronos verzióval 
nagyságrendekkel több embert lehet beültetni egy 
adott filmre. Bizonyos esetekben dilemma tárgyát 
képezheti, hogy mennyire érdemes szinkronos és 
eredeti nyelvű feliratos verziókat párhuzamosan 
ajánlani a moziknak, de a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ez a párhuzamosság is növelni tudja a nézőszámot 
- akadnak olyan mozinézők, akik kifejezetten az eredeti 
nyelvű verziókat keresik. Ezért sok esetben párhuzamos 
verziók forgalmazására kerül sor.

Előfordul, hogy a külföldi filmstúdió 
meghatározza a szinkronszínész gárda főbb tagjait, 
esetleg a fordító-dramaturg vagy a rendező személyét. 
Sokszor a forgalmazó szabad kezet kap a szinkronstúdió 
és a közreműködők kiválasztásában vagy akár a 
szinkronra szánt költségvetés meghatározásában. Más 
és más gyakorlat jellemző a különböző nemzetközi 
filmstúdiók esetében, de még egyazon filmstúdióhoz 
és forgalmazóhoz tartozó filmek esetében is 
előfordulhatnak különböző gyakorlatok. Például, hogy 
egy magyarországi forgalmazó a külföldi stúdió elvárásai 
ellenére ugyanazt a korábban jól bevált színvonalas 
dramaturg-fordítót alkalmazza legfontosabb filmjeihez, 

vagy ragaszkodik a szinkronstúdiónál egy adott rendező 
vagy hangmérnök személyéhez. 

Az említett nagy forgalmazók nem minden 
esetben csak a major stúdiók filmjeit forgalmazzák, 
például a Forum Hungarynél független filmek (pl. 
MGM) forgalmazására is vállalkoznak. A független 
filmek forgalmazásának módja eltér a majorfilmekétől, 
ezért a mindkét filmtípust forgalmazó cégek kevert 
gazdasági modellel működnek. Az igazán sikeres 
független filmek iránt a forgalmazói piac kiemelt 
érdeklődést mutat.

Független	filmek	forgalmazói
A három nagy stúdiófilm-forgalmazó mellett 

jónéhány olyan forgalmazó is működik a magyar 
piacon, amelyek vagy más független amerikai 
stúdiók filmjeit, vagy más ország stúdióinak filmjeit 
forgalmazzák. Ezeknek a forgalmazóknak nincs 
állandó megállapodásuk a filmek jogtulajdonosaival, 
hanem időről időre, eseti alapon vásárolnak filmes 
jogokat. Ezek a megállapodások sokszor nemcsak egy-
egy filmről szólnak, hanem filmek egy csoportjáról 
vagy csomagjáról, továbbá a forgalmazók sokszor 
nem is csak a mozis forgalmazás jogait veszik meg egy 
időre: némelyek fizikai példányok megjelentetésével 
és televíziós, illetve VOD platformokra való 
továbbértékesítéssel is foglalkoznak. A jogokról való 
megállapodás sokszor jóval a filmek elkészülte előtt 
megtörténik, például a forgatókönyv alapján, ezért a 
forgalmazók által fizetett összeget adott filmbe való 
befektetésként is értelmezhetjük.

A legnagyobb független filmes forgalmazók, 
például a Vertical (korábban Freeman), a Big Bang 
Media és a Vertigo például egyenként évi 15-35 filmet 
mutatnak be Magyarországon, attól függően, hogy 
milyen az adott évre vonatkozó filmes kínálat, hogy 
milyen filmeket sikerül megszerezni, illetve, hogy az 
adott forgalmazó cég milyen stratégiát követ. 

A független filmek esetében a magyar 
forgalmazás költségei számítanak, ezek terheit és 
kockázatait a filmforgalmazók viselik, nem pedig a 
filmek jogtulajdonosai (mint a nagy stúdiók esetében). Ily 
módon a forgalmazóknak érdekükben áll, hogy a filmek 
marketing- vagy szinkronköltsége alacsony maradjon, 
hiszen a filmek forgalmazásának megtérülését és a 
várható profit méretét ezek közvetlenül befolyásolják. 

Ebben a típusú működésben tehát a forgalmazók 
sokkal nagyobb kockázatot vállalnak, hiszen a filmek 
megvásárlásán túl a többszörözésre, logisztikai 
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feladatokra, a szinkronra vagy a feliratozásra is költeni 
kell - de a nagy stúdiófilmektől eltérően a független 
filmek esetében minden költség a forgalmazót terhel. 
Mielőtt a forgalmazó eldönti, hogy egy adott, már 
megvásárolt filmet bemutat-e, felméri, hogy várhatóan 
hányan fogják azt megnézni moziban, ez számára 
milyen bevételeket jelenthet, majd ezek után dönt arról, 
hogy mennyit érdemes költenie a marketingre és felméri, 
hogy milyen források állnak majd rendelkezésre a 
szinkron vagy a feliratozás elkészítéséhez. A várhatóan 
nem túl sok nézőt moziba vonzó filmeket sokszor úgy 
mutatják be, hogy marketingre és lokalizációra csak 
minimális összeg jut, ez sok esetben csak feliratozás 
elkészítését teszi lehetővé, a szinkronról ilyenkor 
kénytelenek lemondani. Ha a film feliratos verzióban 
nem eladható (várhatóan nem néznék meg), a szinkron 
gyártásának árát pedig várhatóan nem hozná vissza, 
akkor a forgalmazónak nem érdemes bemutatnia.

Információink alapján azt mondhatjuk, hogy jó 
esetben a mozis jegybevétel harmada jut el a független 
forgalmazóhoz - így például 1 millió forintos, a 
független forgalmazói oldalon realizálódó bevételhez 
3 millió forintos mozibevételre van szükség, ami 
1500 forintos jegyár mellett 2000 nézőt jelent. Ahhoz 
tehát, hogy megérje bemutatni az adott filmet, néhány 
tízezer előre jelezhető néző mindenképpen szükséges, 
hiszen a forgalmazónak a film megvásárlása után még 
mindenképpen van néhány millió forintnyi költsége 
a filmmel. Ez nyilván változhat annak függvényében, 
hogy például mennyit ér meg a marketing az adott film 
kapcsán, vagy hogy végül felirattal vagy szinkronosan 
kerül-e bemutatásra. Ha az utóbbi módon, akkor 
további kérdés lehet, hogy pontosan mekkora költségű 
szinkronról és milyen színvonalú szinkronstúdióról 
lehet szó. Ezek mind üzleti kockázatot is magukba 
foglaló döntések. Láthatjuk, hogy a szinkron 
megtérülésének szigorú törvényszerűségei vannak, egy 
klasszikus mozis szinkron esetében minimum 30-40 
ezer nézővel kell számolni, de még ekkor sem biztos, 
hogy megéri a független forgalmazónak szinkront 
készíteni. Egyébként a tervezésnél akár már 10-20 
ezer eladott mozijegynél lehet a szinkronnal számolni, 
de ezen filmek esetében a független forgalmazó 
nagy valószínűséggel az olcsóbb árkategóriájú mozis 
szinkront fogja választani. Ha a forgalmazó csupán 
pár ezer nézővel tervez, akkor a film csak úgy kerülhet 
bemutatásra, ha a néhány százezer forint költséget 
jelentő felirattal is beviszi a nézőket a moziba; ilyen 
esetben biztosan nem éri meg szinkront készíteni. Ilyen 

filmek tipikusan a kis költségvetésű szerzői filmek, a 
zsáner- vagy „művészfilmek”, vagy olyan független 
filmek, amelyeknek kisméretű, de edukált közönségük 
van.

Természetesen nem lehet egy film 
közönségsikerét előre biztosan felmérni, szinte minden 
film magában hordoz valamilyen mértékű üzleti 
kockázatot. Az is előfordulhat, hogy egy film meglepő 
sikert arat, és végül akár 100-150 ezres nézőszámig 
is eljut – efféle sikerből viszont csak néhány adódik 
évente, a forgalmazó nehezen építhetne ilyesmire. A 
szinkron megrendelésére tehát ebben a pénzügyileg 
bizonytalan környezetben kerül sor. A független 
forgalmazó fő tevékenysége nem a szinkronról való 
gondoskodásban áll, hanem abban, hogy az üzleti 
becslés alapján kiválasztott filmek jogait megvásárolja, 
majd a filmeket – az általa kiválasztott technikával – 
bemutassa a nézőknek.

Hasonlóan a nagy stúdiófilmek gyártóihoz 
és forgalmazóihoz, a független forgalmazók is aktív 
megrendelői a szinkroniparnak: ha szükségesnek érzik, 
beleszólnak például a főszereplők vagy a dramaturg 
személyének kiválasztásába; ellenőrzik a lefordított 
fogatókönyvek szövegét; részt vesznek azokon az 
összmuszter vetítéseken, amelyeket a szinkronstúdiók 
már a felvételek után, de még a keverés előtt tartanak 
az összhatás áttekintése céljából; visszajelzéseket adnak 
és kéréseket fogalmaznak meg. Természetesen nem 
mindegyik forgalmazónak van lehetősége ilyen aktív 
megrendelőként fellépni, de interjúink alapján azt 
mondhatjuk, hogy a nagyobb forgalmazók esetében ez 
egy jellemző attitűdnek tekinthető.

IV.3.2  
A	televíziós	társaságok

A televíziós piac adja a szinkronipar 
megrendeléseinek többségét, becsléseink szerint a 
megrendelések értékének minimum 70-75%-a ezekhez 
a szereplőkhöz köthető. A televíziós piac is sokszínű, az 
állami fenntartású MTVA-tól kezdve a nemzetközi és 
magyar kereskedelmi televíziós csoportokon keresztül 
az HBO-ig és a Netflix-ig, hosszan sorolhatjuk a terület 
piaci szereplőit. 

A	televíziós	piac	helyzete
A piac tényleges méretéről nincs teljesen pontos 

információnk, ugyanakkor a televíziós cégek legfőbb 
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bevételi forrásának tekinthető hirdetési költségekről 
vannak elérhető adatok, hiszen a Magyar Elektronikus 
Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) minden 
évben közzéteszi a televíziós „reklámtorta” elnevezésű 
statisztikát. Ebben 69 televíziós csatorna hirdetési 
adatai szerepelnek, ez a Nielsen adatai alapján a piac 
99 százalékát fedi le. Ez alapján jelenthetjük ki, hogy a 
televíziós piac reklámbevételei 2018-ban meghaladták a 
60 milliárd forintot, s bár 2018-ra a növekedés lelassult 
(1%), az azt megelőző években magasnak tekinthető, 
7-9%-os növekedés jellemezte a piacot. 

A MEME adataiból úgy tűnik, hogy az elmúlt 
évek növekedésének jó részét az állam által fizetett 
reklámköltségek növekedése okozta, hiszen például 
2015 és 2016 között 142%-kal növekedett az állami 
reklám-megrendelések értéke (MEME, 2019). A 2018-
as növekedés azért is maradt el a korábbi évektől, mert 
7%-kal csökkentek az államtól érkező reklámbevételek. 
Az államtól származó bevételek mozgásától függetlenül 
megállapítható, hogy a nem állami reklámköltések is 
stabilan növekedtek az elmúlt években.

A televíziós vállalatok hirdetési bevételei mellett 
további fontos bevételi forrás a kábelszolgáltató cégek 
által fizetett programdíj, amit ezek a szolgáltatók 
azért fizetnek, hogy adott televíziós csatornák 
műsora felkerüljön a kábelcég csomagjainak csatorna-
kínálatába. Ez a programdíj a legnézettebb csatornák 
esetében akár hasonló mértékű bevételi forrást is 
jelenthet, mint a hirdetésekből származó bevételek, 
az egész piacot tekintve pedig becsléseink szerint 
nagyságrendileg körülbelül feleakkora bevételről 
beszélhetünk, mint a hirdetésekből származó bevételek 
összege.  

Szinkron	a	televízióknál
A televíziós cégek mindenfajta audiovizuális 

tartalmat szinkronizálnak, legyen az film, sorozat vagy 
például televíziós show-műsor. Megkérdezett televíziós 
szakemberek szerint a magyar televíziós piacon a 
tartalmak túlnyomó többségét le kell szinkronizálni, 
nagyon kevés az olyan tartalom, amely elbírja a 
hangalámondást vagy a feliratozást a televízióban, 
a közönség jórésze elkapcsol a nem szinkronos 
tartalmakról. Hangalámondás vagy narráció az 
alábbi televíziós tartalmaknál működhet: külföldi 
valóságshow és show-műsorok, ismeretterjesztő 
filmek és dokumentumfilmek, teleshopos reklámok 
– így ezeknél a televíziós cégeknek van valamennyi 
tere a lokalizációs költségek csökkentésére, hiszen a 

hangalámondás elkészíttetése olcsóbb. Míg azonban 
más piacokon, mint például a régióban meghatározó 
súlyú lengyel piacon a hangalámondás szinte 
bármely televíziós tartalom kapcsán megszokott 
és működik, Magyarországon ténylegesen nagyon 
kevés az olyan televíziós tartalom, amelyet ne kellene 
szinkronizálni. Hazánkban a televíziós cégeknek 
szinte minden új, importált tartalomhoz szükséges 
szinkront készíttetniük, ez más országok piacaival 
összevetve magasabb lokalizációs költségeket jelent. A 
magasabb költségek ellenére a szinkronizált tartalom 
elkészítése alapkövetelménynek tűnik a magyar piacon, 
amennyiben egy TV-társaság nem tudja kigazdálkodni 
a szinkronizálás költségeit, akkor nagy valószínűséggel 
hosszú távon nem lesz működőképes a magyar piacon.

Televíziós	 társaságok	 és	 szinkronstúdiók	
kapcsolata
A televíziós társaságok jellemzően hosszútávú, 

1 éves vagy 1+1 éves keretszerződéseket kötnek a 
szinkronstúdiókkal. Előfordul, hogy egyszerre akár 
több partnerrel is hosszútávú kapcsolatban állnak, 
ennek oka általában a szinkronstúdiók egyidejű 

12. ábra
A televíziós reklámbevételek 
összege az elmúlt években.  
Forr ás: MEME, 2019
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kapacitásának korlátja: a stúdió nem feltétlenül tud 
több párhuzamos megrendelést vállalni. Jellemző az 
a gyakorlat is, hogy a televíziós társaság a szerződések 
lejártával a szolgáltatást megtenderezteti – rendszerint 
az iparág efféle tenderein éleződik ki leginkább a stúdiók 
közötti árverseny. Ezzel szemben interjúink során olyan 
gyakorlatról is hallottunk, hogy jó kapcsolat és bizalmi 
viszony esetén tendereztetés nélkül is meghosszabbítják 
a cégek a szerződéseket. Ez főként abban az esetben 
jellemző, ha nem jelent szignifikáns költségemelkedést 
a TV-társaságnak. 

A hosszútávú megállapodásokban általában 
a szinkron elkészítésének percenkénti áráról is 
megegyeznek. Ezen belül is több kategória létezik: 
a főműsoridős, kiemelt tartalmak a legdrágábbak 
(prime), a főműsoridőn kívüli árak tekinthetők a 
normál árnak (off-prime), míg a hosszú, nap mint 
nap sugárzott sorozatok képviselik a legalacsonyabb 
árkategóriát, ezt nevezhetjük „szappanopera ár”-nak. 
A televíziós tartalmak esetében legtöbbször nincs 
szükség 5.1 csatornás (surround) hangzásra, ezért ezek 
a szinkronok a legtöbbször 2.0-ás sztereó hangzással 
vannak keverve, aminek elkészítése is olcsóbb.

Ezen a területen a megrendelők változó mérték-
ben avatkoznak be a szinkron készítésébe. Kevésbé 
jellemző például, hogy igényeket fogalmaznának meg 
a szinkronstáb tagjaival vagy a dramaturg-fordítók 
személyével kapcsolatban, kiemelt tartalmak (például: 
kiemelt sorozatok) esetében azonban előfordul, hogy 
közelről követik ezeket a folyamatokat is. Néhány 
televíziós társaság esetében (pl. TV2 Csoport) házon 
belül van erőforrás a szinkronok utóellenőrzésére és 
korrekciójára is, azonban a legtöbb társaságnál nem 
létezik ilyen utólagos korrekció. 

A televíziós társaságok abban is különböznek, 
hogy a szinkron minősége mekkora értéket jelent 
számukra. Az olyan egyértelmű, feltűnő hibák 
elkerülése, mint például a megszólalások rossz időzítése, 
vagy kifejezések feltűnően rossz fordítása, a legtöbb 
televíziós cég számára fontos. Ezen felül azonban a 
legtöbb társaság esetében nincsenek kifejezett minőségi 
elvárások, főként az ilyen hibák kapcsán értékelik az 
elkészült szinkronokat. A piac felső szegmensében 
(pl. HBO) a csatornák lokalizációért felelős osztályai 
magasabb minőségi elvárásokat is megfogalmaznak, 
ha épp kiemelt produkcióról van szó - ezen elvárások 
alapján választanak partnert a szinkronizáláshoz. 

Az interjúk során több társaság képviselője 
is kiemelte, hogy az elmúlt években kifejezetten 
fontos szemponttá vált az időben teljesítés, illetve 
esetenként az időbeli rugalmasság is. Optimális 
esetben a televíziós társaság heteket szán a szinkron 
előkészítésére és a fordításra, illetve a felvételre is 
legalább négy hét áll a szinkronstúdió rendelkezésre. 
Ebben az „ideális” esetben a szinkron elkészülte 
után még mindig hetek telnek el addig, amíg végül 
adásba kerül a film. Interjúink során viszont többen 
is arról számoltak be, hogy a televíziós társaságoktól 
sokszor nagyon későn érkezik be a nyersanyag a 
szinkronstúdióba, a négy helyett csak két vagy három 
hétig van ott, ezért pl. egy játékfilm felvételét egy vagy 
esetleg két nap alatt kell megoldani. Mindez mind 
rendezői, mind színészi oldalról nagyon megnehezíti a 
felkészülést, nem feltétlenül ad lehetőséget a fordítások 
utólagos ellenőrzésére, ráadásul ezekben az esetekben a 
hangtechnikai utómunkálatokkal is kapkodni kell. 

Az interjúkban nyilatkozó televíziós társasági 
képviselők elismerték azt a trendet, hogy az átlagos 
szinkronizálásra szánt idő csökken. Ennek okait 
ugyanakkor főként rajtuk kívül álló folyamatokban 
jelölték meg, hiszen a jogtulajdonosok, akiktől a 
társaságok megveszik a filmeket és sorozatokat, már 

13. ábra
Állami és nem állami reklámköltések
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nem küldik el jóval előbb szinkrongyártásra az adott 
tartalmat, főként biztonsági okokra hivatkozva. A 
tartalmak átadása sok esetben egybeesik a licenszelt 
időszak kezdetével, ami a TV-társaságok idejét 
is szűkre szabja. Emellett a filmek és sorozatok 
gyártásának befejezési időpontja is nagyon közel került 
a tartalom bemutatásának idejéhez; igaz, a digitális 
vágási és gyártási technológiák lehetőséget adnak a 
rendezőknek és készítőknek arra, hogy egészen az 
utolsó pillanatig igazítsanak a szinkronon. Az idő szűke 
főként akkor okoz problémát, ha a televíziós társaság 
külföldi tulajdonosa maga is tartalom-előállító, és a 
saját tartalmak időzítésébe kell beépíteni a szinkron 
elkészítéséhez szükséges időt. 

Video	on	Demand	-	Netflix	és	HBO	GO
A televíziós megrendelői szegmens egy új 

határterülete az előfizetéses Video on Demand 
szolgáltatók jelentette megrendelői kör. A magyar 
piacon az HBO már bejáratott, ismert megrendelő, de 
előfizetéses streaming szolgáltatásának beindításával 
(HBO Go) az általa megrendelt szinkronok száma 
is megnövekedett. Az elmúlt években teljesen új 
szereplőként jelent meg a szinkronpiacon a Netflix, 
amelynek előfizetéses szolgáltatása már jónéhány éve 
elérhető Magyarországon, de a cég mostanra jutott 
el régiós piaci építkezésében oda, hogy tartalmaihoz 
ne csak magyar nyelvű feliratot, hanem szinkront is 
szolgáltasson.

A Netflix szinkronpiacra lépése azért is jelent 
újdonságot, mert nem szokásos megrendelőként 
működik: eleve csak az általa kiválasztott 
szinkronstúdiókkal dolgozik együtt, amelyeket egészen 
pontos technikai és minőségi sztenderdek alapján 
minősít. Ezek a sztenderdek jellemzően magasabbak a 
magyar iparági átlagnál, ennek köszönhetően a Netflix 
2019 novemberében csak három stúdióval állt partneri 
viszonyban Magyarországon: csak a Mafilm Audio, az 
SDI és a Direct Dub Studios adhatott ajánlatot a Netflix 
által meghirdetett tenderekre. További érdekesség, hogy 
a kapcsolattartás a Netflix-szel jórészt online történik, 
sokkal kevesebb tér van a személyes, helyi ügyintézésre, 
az ajánlatokat például a Netflix saját fejlesztésű, Grand 
Bazaar nevű online felületén lehet megtenni.

A Netflix az átlagnál magasabb minőségi 
sztenderdeket az átlagnál magasabb megbízási 
díjakkal honorálja. A magasabb megbízási díj 
jellemzően a szinkrondolgozók és a szinkronszínészek 
bérezésében is megnyilvánul és a gyakorlatban akár 

másfélszeres díjazást is jelenthet a hagyományos 
televíziós megrendelésekhez képest. Benyomásaink 
alapján azt mondhatjuk, hogy a fent említett három 
szinkronstúdiónál a Netflixes megbízások a nagyobb 
jövedelmezőség miatt kiemelt figyelmet érdemelnek, 
és a szakmai diskurzusban is külön kategóriává vált a 
Netflixes projekt és felvétel.

Mivel a Netflix médiatára, vagyis a szolgáltatással 
elérhető filmek száma igen nagy, ezért jelenleg is sok 
Netflixes tartalom szinkronizálása zajlik. Ha a cég 
az összes elérhető tartalmat szinkronnal szeretné 
elérhetővé tenni, akkor még jó ideig kitart egy 
megrendelésekkel teli időszak. Az azonban kérdéses, 
hogy a Netflixnek hosszú távon mennyire éri meg a 
szinkronos lokalizáció és tudja-e a szinkronos tartalmak 
elérhetővé tételével bővíteni felhasználói bázisát. 

Az	újra-szinkronizálás	kérdése
Amennyiben a forgalmazók és televíziós 

társaságok által megvásárolt tartalomhoz a 
korábbiakban már készült szinkron, úgy a legtöbb 
esetben a megvásárolt licenszek tartalmazzák a 
szinkron felhasználáshoz szükséges jogot is. Ennek jogi 
háttere, hogy a szinkronok készítésekor a szinkronnal 
kapcsolatos jogok jellemzően az audiovizuális tartalom 
jogtulajdonosához kerülnek. Viszont, ha az eredeti 
jogtulajdonosnak fizikai értelemben nincs birtokában 
a szinkron hanganyaga, az új felhasználó a szinkront 
beszerezheti a korábbi szinkron felhasználójától 
is, amennyiben az megőrizte a szinkron kópiáját 
(például egyik TV társaság beszerezheti egy másik 
TV társaságtól). Ilyenkor a korábbi megrendelő 
jellemzően a szinkron eredeti készítési költségének 
40-50%-ért adja át a már létező szinkron kópiáját 
(tehát a hanganyagot), amit értelmezhetünk egyfajta 
megőrzési vagy tárolási díjnak is. Ez az ár akár drágább 
is lehet, mint egy új szinkron elkészítése - például, ha 
eredetileg mozis szinkron készült a filmhez, de az újbóli 
felhasználás során nincs szükség mozis minőségre. 
Ilyenkor előfordul, hogy az új licensztulajdonos inkább 
az újra-szinkronizálás mellett dönt. Arra is van példa, 
hogy a korábbi szinkron hanganyaga nem érhető el, 
vagy a minősége nem megfelelő (például televíziós 
célra készített szinkron DVD-n történő felhasználása 
esetén), ezekben az esetekben szintén szükséges új 
szinkront készíteni.
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IV.4  
A	szinkronizálás	
jogi	háttere

A szinkronizálás jogi háttere a szereplők 
tevékenységéhez igazodik, heterogén természetű. 
Egyes közreműködők tevékenysége szerzői, illetve 
előadóművészi jogi védelem alatt áll, de sok olyan 
közreműködő is van, akinek munkáját nem részesíti 
a magyar jogrendszer ilyen védelemben. Emellett a 
szinkronizálásban részt vevők jogviszonyának jellege 
is diverzitást mutat: számos szereplő jellemzően 
vállalkozási szerződés alapján végzi tevékenységét, 
akadnak azonban olyanok is, akik a munkajogi szabályok 
hatálya alá tartoznak. Az alábbiakban a legfontosabb 
szabályokat ismertetjük.

IV.4.1  
A	szerzőket	és	

előadóművészeket	 
megillető	jogi	oltalom	
A szerzői jogi törvény10 (Szjt.) szerint szerzői 

jogi oltalom alatt áll minden egyéni, eredeti jelleggel 
bíró művészeti alkotás.11 Természetesen ebbe a körbe 
tartoznak az audiovizuális művek (filmek), illetve ezen 
belül a szinkronizált filmek is. 

Az Szjt. az audiovizuális alkotások szerzőit 
tételesen nem határozza meg ugyan, de azt rögzíti, hogy 
szerzőnek kell tekinteni a film céljára készült irodalmi 
és zeneművek szerzőit, a film rendezőjét és mindazokat, 
akik a film egészének kialakításához alkotó módon 
járultak hozzá.12 A szinkronok kapcsán tehát minden 
esetben e körbe tartoznak a dramaturgok (fordítók) és 
a szinkronrendezők. Pusztán jogi szemmel nézve nem 
kizárt, hogy a szinkron elkészítésében közreműködő 
valamely más személy is szerzőnek minősüljön, de 
mivel az ilyen esetek száma minimális, a továbbiakban 
abból indulunk ki, hogy a szinkron tekintetében csak a 

10	 1999.	évi	LXXVI.	törvény
11	 Szjt.	1.	§	(2)	és	(3)	bekezdései
12	 Szjt.	64.	§	(2)	bekezdés
13	 Szjt.	66.	§	(1)	bekezdés
14	 Szjt.	73.	§	(3)	bekezdés

dramaturg (fordító) és a szinkronrendező teljesítménye 
áll szerzői jogi oltalom alatt. A védelem a szerző halálát 
követő 70 évig áll fenn, vagyis – figyelembe véve, hogy 
a magyar szinkron lényegében 1948-ban született – a 
jelen tanulmány zárásakor praktikusan nincsen olyan 
magyar nyelvre szinkronizált film, amely ne állna 
szerzői jogi védelem alatt.

A szinkronszínészek teljesítményei ún. 
szomszédos jogi, ezen belül pedig előadóművészi jogi 
oltalom alatt állnak. Az oltalom átöleli a főszereplők 
mellett a mellékszereplőket is, nem terjed azonban 
ki a statiszta („tömeg”) feladatokat ellátókra. A 
főszereplők és a mellékszereplők teljesen azonos 
terjedelmű jogokkal rendelkeznek. A tömeg és a fő-, 
illetve mellékszereplők elhatárolása nem mindig 
egyszerű, egyfajta ökölszabályként az mondható el, 
hogy ha az előadás valamilyen egyéni jelleget mutat, 
úgy vélelmezni kell az előadóművészi vélelmet. Az 
előadóművészi jogokra vonatkozó védelem az első 
forgalomba hozatalt követő 50 évig áll fenn, vagyis 
a jelen tanulmány zárásakor az 1967-ben vagy azt 
megelőzően készült szinkronfelvételek használhatók 
fel az előadók díjazása nélkül.

Az audiovizuális alkotásokra sajátos felhasználási 
szabályok vonatkoznak, elsősorban azért, mert a filmek 
elkészítése nagyon komoly anyagi befektetést igényel 
az előállítóktól. Az anyagi kockázatot az előállítók 
akkor vállalják, ha a jogszabályok széles körben 
biztosítják számukra a megtérülés lehetőségét, amelyet 
a széleskörű felhasználási jogok garantálnak a szerzői 
jogi környezetben.

Az Szjt. a fenti logikát követve mind a 
szerzők13 (dramaturgok és szinkronrendezők), mind 
pedig az előadóművészek14 esetén jogátruházási 
vélelmet tartalmaz. E szerint, ha a szerzővel, illetve 
előadóművésszel kötött felhasználási szerződés másként 
nem rendelkezik, úgy a szerző, illetve előadóművész az 
adott alkotással, illetve előadóművészi teljesítménnyel 
összefüggő vagyoni jogait átruházza a film-előállítójára. 
A jogátruházás a jogszabály által biztosított extra 
védelem miatt nem terjed ki a filmzene szerzőjére, 
de ilyen jellegű alkotói tevékenységre nem kerül sor a 
szinkronizálás folyamatában. A jogátruházás ugyancsak 
nem terjed ki a kötelező közös jogkezelésben gyakorolt 
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szerzői, illetve előadóművészi jogokra, így elsősorban a 
magánmásolási díjra, illetve a kábeles továbbközvetítési 
díjra. 

A jogátruházás valamennyi olyan engedélyezési 
jogra kiterjed, amely a szinkronizált film későbbi 
felhasználásához szükséges. A jogátruházás ezzel 
együtt sem nem kötelező jellegű, vagyis a felek 
akár úgy is rendelkezhetnek, hogy a szerző, illetve 
előadóművész egyáltalán nem, vagy csak korlátozott 
terjedelemben ruházza át jogait az előállítóra. A piaci 
gyakorlat az, hogy a megrendelők ragaszkodnak a teljes 
jogátruházáshoz, a szerzők és előadók pedig nincsenek 
is tudatában annak, hogy a jogátruházás nem kötelező. 

A jogátruházás kizárólag a vagyoni jogokat 
érinti, a szerző, illetve előadóművész továbbra is 
maga gyakorolhatja személyhez fűződő jogait. A 
személyhez fűződő jogok körébe a szerzők esetében 
a nyilvánosságra hozatal, a név feltüntetése és a mű 
integritásához fűződő jog, előadóművész esetén pedig 
a név feltüntetés és az előadás integritásához fűződő jog 
tartozik. Ennek azért van jelentősége, mert bizonyos 
esetben a film bevételei között komoly részesedést hasít 
ki magának a merchandise termékek árusítása, amelyek 
egy sor esetben a fordításból vett részletek, illetve a(z 
eredeti) színészek képmását is tartalmazzák, ekként 
pedig személyhez fűződő jogot is érint. 

Az Szjt. szabályai szerint a szerző (dramaturg, 
szinkronrendező) és az előadóművész csak felhasználási 
szerződésben adhat engedélyt a felhasználásra, 
illetve ilyen szerződés képes a jogok átruházást is 
kimondani. A felhasználási szerződést írásban kell 
rögzíteni, abban meg kell határozni legalább a szerződő 
feleket, a felhasznált művet (előadóművész esetén a 
teljesítményt, tehát legalább a szerepet), a felhasználási 
jogok terjedelmét és az engedély fejében fizetendő díj 
mértékét. Mivel a rögzítés maga is felhasználásnak 
minősül, ezért a felhasználási szerződést minden 
esetben a tényleges munka megkezdését megelőzően 
kell megkötni.

A felhasználási szerződésben a személyes 
munkavégzés díjazását (tehát például előadóművészek 
esetén azt, hogy a színész a stúdióban konkrétan 
munkát végzett) és a felhasználási jogok ellenértékét 
egymástól elkülönítve szükséges megállapítani. 

A jogszabályok lehetővé teszik, a felek a tartós 
együttműködése esetén pedig nagyon is életszerű, 
hogy a közös munka alapvető szabályait (pl. 
megrendelés formája, munkavégzés helye, átruházásra 
kerülő jogok terjedelme) a felek keretszerződésben 

rögzítsék. Ilyen esetben a konkrét munkára vonatkozó 
megrendelést, illetve a keretszerződéstől esetleg eltérő 
szabályokat a felek a keretszerződést kiegészítő, eseti 
szerződésben rögzítik. A felhasználási szerződés ebben 
a konstrukcióban akkor jön létre, ha a keretszerződés 
mellett az eseti megrendelést is írásban rögzítik, aláírják 
a felek.

A felhasználási szerződéssel biztosított 
felhasználási jog mindig személyhez kötött, vagyis 
e jogokat a felhasználó (megrendelő) csak akkor 
ruházhatja át harmadik félre, ha ezt a jogot a szerző, 
illetve előadóművész kifejezetten engedélyezte számára 
a szerződésben.

IV.4.2  
A	szinkronstúdió	mint	

előállító
A szinkronstúdiók kettős minőségben vesznek 

részt a szinkron előállításában. Egyrészt felhasználók, 
mivel ők rendelik meg a fordítást a dramaturgtól, a 
rendezést a rendezőtől, illetve a szinkronstúdió végzi 
az előadóművészi teljesítmény rögzítését is. Másrészt a 
szinkronstúdió önálló jogosult is lehet, ugyanis az Szjt. 
annak a személynek, amely saját nevében kezdeményezi 
a film megvalósítását, gondoskodva ennek feltételeiről, 
szomszédos jogi jogosultságot biztosít.

A szinkronizálás tekintetében általános gyakorlat, 
hogy a szinkronstúdiók a saját nevükben gondoskodnak 
a szerzőktől, előadóktól a jogok beszerzéséről, majd e 
jogokat továbbadják, átruházzák saját megrendelőikre 
(a mozifilm forgalmazójára, televíziós csatornára). 
Esetenként, elsősorban nemzetközi forgalmazásra 
szánt blockbusterek vonatkozásában előfordul, hogy a 
jogokat – a szinkronstúdió adminisztratív segítségével 
– a megrendelő közvetlenül szerzi meg, ilyen esetben 
a szinkronstúdiók és a megrendelők párhuzamos 
jogszerzést követelnek meg, ami – tekintve, hogy 
a megrendelő közvetlenül nem fizeti meg a jogok 
ellenértékét – jogi értelemben kifogásolható. Az esetek 
túlnyomó többségében a jogok szerződések láncolatán 
keresztül a film eredeti előállítójához kerülnek.

A szinkronstúdiók korábban viszonylag 
gyakran megőrizték maguknak a kész szinkron egy 
példányát, ma azonban erre sokkal ritkábban kerül 
sor. Ha a szinkronstúdió a jogokat már átruházta 
saját megrendelőjére, úgy a megőrzött műpéldányt a 
szinkronstúdió már nem tudja jogszerűen felhasználni, 
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a fizikai példány birtoklása azonban – nem szerzői jogi, 
hanem birtokvédelmi alapon – így is fontos jogosítványt 
biztosít(ott) a szinkronstúdióknak. Ilyen esetben a 
szinkronstúdió ahhoz hasonló helyzetben van, mint 
amilyenben egy klasszikus képtár: a szerzői jog által 
már nem védett képek megtekintését bármilyen feltétel 
teljesítésétől (például jegy megvásárlásától) függővé 
teheti.

Mivel a film csak az összes szerzői jogi 
engedély birtokában használható fel jogszerűen, a 
szinkronstúdió maga soha nem szerez jogot a teljes 
film felhasználására. A másik oldalról azonban az 
is igaz, hogy a film magyar nyelvterületen akkor 
lesz leginkább eredményesen felhasználható, ha a 
szinkronizált változat kerülhet bemutatásra, az ehhez 
szükséges jogok pedig a szinkronstúdió közvetítésével 
jutnak el a forgalmazóhoz. A szinkronstúdió szerepe 
ezért kiemelkedő jelentőségű, akkor is, ha a jogok 
végső jogosultja nem a szinkronstúdió, hanem a stúdió 
megrendelője, illetve a film előállítója. 

Fontos figyelembe venni, hogy az engedélyek 
láncolata csak szűkítheti, soha nem bővítheti a 
megszerzett engedélyek körét, vagyis a jogosítási lánc 
következő szeme csakis olyan jogot szerezhet meg, 
amellyel a lánc előző eleme maga is rendelkezett. Ennek 
is köszönhető, hogy a szinkronstúdiók – a megrendelő 
igényeknek való megfelelés érdekében – mindig arra 
törekednek, hogy a magyar jogszabályok szerinti 
legszélesebb jogszerzésre sor kerüljön a szerzőkkel, 
előadókkal kötött szerződésekben.

IV.4.3  
A	szinkron	készítésében 

	közreműködő	egyéb	
személyek	

A magyar szerzői jog nem biztosít jogokat a 
szinkron készítésében közreműködő szakemberek 
jelentős részének. Nem áll a szellemi alkotásokra 
vonatkozó sajátos védelem alatt a produkciós vezető, 
a gyártásvezető, a hangmérnök és a vágó munkája 
sem. E szereplők munkája nélkülözhetetlen a szinkron 
elkészítéséhez, egy sor esetben kifejezetten nagy 
szaktudást igényel feladatuk ellátása, a törvény azonban 
ezzel együtt sem biztosít számukra külön jogi oltalmat.

Az említett szereplők munkájukat kisebb részben 
munkaviszony, nagyobb részben munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) 
végzik. Tartalmát tekintve munkaviszonyról akkor 
beszélhetünk, ha a közreműködő a megrendelő 
utasításai szerint, a megrendelő eszközeivel és 
személyében is kötött (vagyis nem helyettesíthető) 
módon végzi munkáját. Jellemzően ez a helyzet például 
azokkal a hangmérnökökkel, akik egy stúdióval állnak 
csak kapcsolatban. Jellemzően nem ez a helyzet például 
azzal a rendezővel, aki azonos időszakban több stúdió 
számára is készít szinkront. 

Az említett munkaköröket ellátó 
szinkrondolgozók a fentiek miatt a munka 
törvénykönyve, illetve a polgári törvénykönyv szabályai 
szerint végzik munkájukat. 

IV.5  
A	szinkronipar	
fejlődése	
–	történeti	
perspektíva

A történeti áttekintés segít az iparág mai 
működésének számos fontos elemének mélyebb 
megértésében. A jelen alfejezet bemutatja a szinkron 
kialakulásának és fejlődésének ívét az intézményi keretek 
bemutatásával és a piac fejlődését a főbb állomásokra és 
következményeikre koncentrálva. A szinkron történeti 
áttekintéséhez nagyrészt Dallos Szilvia Magyar hangja 
(2018) című könyvét használtuk fel.

IV.5.1  
Intézményesülés	a	 

rendszerváltás	előtt
A Budapest Filmstúdió és a Hunnia Filmstúdió 

összeolvadásából jött létre 1964-ben a Magyar Filmgyártó 
Vállalat, röviden a Mafilm (Varga 2008). A második 
világháború előtti kezdeti szinkronpróbálkozások 
után 1948-ban a Mafilmben dolgozó művészek 
folytatták a technikai és művészi kísérletezést a magyar 
nyelvű szinkronizálással, amit akkoriban is élénk 
társadalmi vita övezett. A szinkron eredményeinek 
(szinkron minősége és mozik látogatottsága) és 
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politikai-ideológiai hasznának is köszönhetően egy 
éven belül elnyerte a magyar szinkronos filmek 
gyártása az állam támogatását. 1951-ben megalakult 
az önálló szinkronstúdióval rendelkező Magyar 
Szinkronfilmgyártó Vállalat. Ez az intézmény kapta meg 
1957-ben a Pannónia Filmstúdió nevet, amely sokáig az 
egyetlen és egészen a rendszerváltásig a legjelentősebb 
szereplője maradt a külföldi produkciók magyar 
nyelvű szinkronizálásának. A Pannónia Filmstúdión 
belül külön részleg foglalkozott az animációs filmek 
szinkronizálásával.Az épületben kifejezetten az idegen 
nyelvű filmek szinkronizálására szolgáló helyiségek 
kerültek kialakításra és a magyar szinkron ikonikus 
helyszínévé vált. 1962-ben elindult a Magyar Televízió 
is elkezdte a tartalmait szinkronizálni, a saját, újonnan 
kialakított szinkronstúdiójában, ami a rendszerváltásig 
működött a Pannónia Filmstúdióval párhuzamosan. 
A Mafilm hangosztályán a magyar gyártású filmek 
utószinkronját15 végezték. Az utószinkron magyar 
gyártású és alapvetően magyar nyelvű, ritkább 
esetekben idegen nyelvű filmek szinkronizálását 
jelentette. Szakmailag nehezebb feladat volt a magyar 
nyelvű tartalmak utószinkronja, mert ezek esetében 
a magyar közönség jóval kritikusabbnak bizonyult az 
aszinkronitással kapcsolatban.

IV.5.2  
A	szinkronizálás	

körülményei	 
a	rendszerváltás	előtt

A rendszerváltás előtti időszakban a magyar 
szinkron szakmai színvonalát tükrözi, hogy magas 
színvonalú szakmai folyóiratok foglalkoztak a 
szinkront érintő kérdésekkel. 1981 és 1986 között 
a Pannónia Filmhíradó címmel jelent meg a Pannónia 
Filmstúdió üzemi lapja, melyet aztán az 1987-1991-ig 
a Szinkronika néven jelent meg.

Előadóként szinte kizárólag színművészek vagy 
főiskolai színész hallgatók, vagyis szakmailag felkészült 
szakemberek végezték ezt a szakmát. A színházi próbák 
és előadások miatt sokszor esténként, éjszakánként, vagy 
hétvégén jártak szinkronizálni a szinkronszínészek, 

15	 A	film	nyelvével	azonos	nyelvű	szinkronizálás,	aminek	újbóli	rögzítése	azért	válhatott	szükségessé,	mert	a	hangfelvétel	
nem	megfelelő	 minőségben	 készült,	 a	 hangsávban	 keletkezett	 valamilyen	 zavaró	 hanghatás	 vagy	 a	 felvételt	
készítő	színészek	nem	egy	nyelven	beszéltek.

16	 1948-ban	alakult	állami	vállalat,	neve	a	Mozgókép-forgalmazási	Vállalat	rövidítéséből	ered.

e tevékenység jellemzően mellékkeresetet biztosított 
számukra. A szinkronstúdióban emiatt a színész 
egyeztetésre kijelölt munkatársat értesíthették a 
színészek arról, hogy milyen napokbon, napszakokban 
érnek rá szinkronizálni. A szinkron bérek az akkori 
árszínvonalon kiemelkedően jó kiegészítő bérnek 
számított. A tekercsárak előre meghatározott fix 
bértábla szerint alakultak, a színész végzettség szerint 
4 kategória volt meghatározva és nyelvi pótlék is járt.

IV.5.3  
A	rendszerváltás	 

utáni	átmenet	
A Mafilm szinkron részlege tudott egyedül 

intézményi struktúrában fennmaradni a kialakuló 
piacgazdaságban, miután kivált az állami fenntartásból. 
A Pannónia Filmstúdió a piacgazdasághoz való 
alkalmazkodás érdekében elsőként lehetővé tette, 
hogy alkalmazottai céget alapítsanak és béreljék a 
Pannónia stúdióit, majd 1995-ben privatizálták és már 
a TV3 tulajdonában végül 2000-ben zárt be végleg. A 
rendszerváltáshoz közeledve a Mafilm hangosztálya 
modernebb eszközparkkal és világszínvonalú 
szakértelemmel rendelkezett köszönhetően annak, 
hogy munkatársai közt jól képzett, nagyrészt diplomás 
szakemberek dolgoztak (hangmérnökök elő tudtak 
állítani Dolby-szerű hangzást már azelőtt, hogy a 
Dolby licenszet megszerezték). 1990 előtt elkezdtek 
kísérletezni külföldi produkciók szinkronizálásával. 
1990-ben alakult meg a Mafilm Audio Kft. a Mafilm 
hangosztályából, a magyar filmgyártás volumene 
azonban lecsökkent, ezért lépett be a szinkron piacra 
nem sokkal később. MOKÉP16 1987-ig az egyetlen 
filmforgalmazó vállalat volt Magyarországon. Ettől 
kezdve jelentek meg a magyar piacon a nemzetközi 
forgalmazók cégei, amelyeket eleinte a Pannónia 
Filmstúdió szolgált ki szinkronnal. Az InterCom és a 
UIP voltak az első forgalmazók, majd a Dreamworks is 
belépett a piacra. A 90-es évek második felétől kezdve 
a mozifilmek meghatározó hányada a Mafilm Audio 
műtermeiben készült.

A rendszerváltáskor megszűnt a Magyar Televízió 
szinkronstúdiója is és a munkatársakat ösztönözték 
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arra, hogy indítsanak vállalkozásokat, melyek ígéretet 
kaptak arra, hogy a televízió ellátja őket munkával.

IV.5.4  
A	piaci	

egyensúlytalanságok	 
konzerválódása

A Magyar Televízió és a Pannónia Filmstúdió 
korábbi szinkrondolgozói közül nagyon sokan 
vágtak bele saját szinkronstúdió alapításába, számos 
lakásstúdió is alakult. A korszak jellemzője volt, 
hogy rengeteg kisebb-nagyobb vállalkozás igyekezett 
elcsípni a Magyar Televízió, majd az 1997-ben induló 
kereskedelmi tévék szinkron megrendeléseit, a DVD 
szinkronok készítését, valamint a filmforgalmazóktól 
azokat a szinkron munkákat, amiket a Mafilm elől el 
lehetett téríteni. Ebben nagy szerepe volt a személyes 
kapcsolatoknak, amelyeken keresztül lehetett 
érvényesülni és megrendeléseket szerezni. Máig 
vannak a piacon olyan kis árbevételű szinkronstúdiók, 
melyek ebben az időszakban alakultak, noha azóta 
számos szinkronstúdió szűnt meg és alakultak újak 
is. A piacon ma meghatározó méretű szinkronstúdiók 
közül a Mafilm Audio Kft.-n kívül csak egy indult 
ebben az időszakban, a Masterfilm Digital Kft. 
(1998)17. A szinkronstúdiók között nagyon éles 
piaci verseny alakult ki, amelyben a megrendelési ár 
folyamatos csökkentése vált döntő fontosságúvá. A piac 
szereplőinek magatartása a szélsőséges kilengésektől 
sem volt mentes. Jól példázza ezt az az eset, hogy az 
interjúink alapján a ’90-es évek elején jelen voltak a 
piacon olyan köztes, forgalmazó cégek, amelyek a 
Magyar Televíziónak az akkor szokásos 3800 forintos 
percdíjon szállították a szinkront. Az említett köztes 
vállalkozások azonban ennél alacsonyabb áron adták 
ki a megbízást szinkronstúdióknak – iparági szereplők 
elmondása alapján 2400 forintos percdíjon. Az éles 
árverseny a mai napig fontos jellemzője maradt a 
magyar szinkronpiacnak.

A mozis piacot tekintve a rendszerváltást 
követően nagyjából évi 200 különböző filmet vetítettek 
a magyar mozikban, melynek 15%-a ment szinkronnal. 
A 35 mm-es kópiák alkalmazása miatt a feliratos kópia 
készítése jóval olcsóbb volt, mert használt kópiára is rá 

17	 Jogelődjét,	Master-Film	Kft.	1994-ben	alapították.
18	 Az	NMHH	oldalán	elérhetőek	a	részletes	adatok:		http://nmhh.hu/cikk/187443/Televiziok_Magyarorszagon

tudták helyezni a feliratot, míg szinkronhoz új kópiát 
kellett vásárolni. A digitális átállás hozott ebben nagy 
változást, ami Magyarországon 2012-re nagyrészt 
befejeződött (GVH 2016). Ezt követően a moziban 
bemutatott filmek egyre nagyobb hányada került 
szinkronnal a vászonra.

A televíziós piacon jelentős változásokat indított 
el az országos, földfelszíni sugárzású kereskedelmi 
televíziók elindulása 1997-ben. A tőkeerős televíziós 
társaságok érkezése a szinkron megrendelések számának 
jelentős növekedése mellett nem járt együtt a hazai 
szinkronok megrendelési árainak emelkedésével, sőt 
még jobban hozzájárult az árverseny fokozódásához. A 
televíziós piac jelentős mértékű felaprózódása a 2000-es 
évektől kezdődően fokozatosan ment végbe, és a 2010-
es évekre a televíziós műsorszórás digitális átállásával 
érte el a csúcsát. A televíziós csatornák számának 
növekedése és a piac koncentrálódása úgy alakult 
párhuzamosan, hogy a hazai és a nemzetközi televíziós 
társaságok indítottak vagy vettek fel a portfóliójukba 
egyre több csatornát. Ez azt eredményezte, hogy mára 
több mint száz magyar nyelvű tartalmakat sugárzó 
csatorna érhető el országos szinten, amit kiegészít a 
több száz helyi (települési, körzeti) szinten elérhető 
csatorna Magyarországon18.

A 2000-es évek után még két további, mára 
meghatározó méretű szereplővé váló szinkronstúdió 
lépett a piacra. 2006-ban indult az SDI Sun 
Studios Kft. egy nemzetközi tulajdonú cég magyar 
leányvállalataként. Nemzetközi megállapodások révén 
hamar jelentős megrendeléseket tudott megszerezni, 
mint például a Disney produkcióit. Végül pedig 2017-
ben jelent meg egy újabb, jelentős szereplő a piacon 
a Direct Dub Studios Kft., melynek tulajdonosa a 
Masterfilm Digital Services Kft.-ből kilépve egy 
dinamikusan fejlődő szinkronstúdiót alapított.
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IV.5.5  
A	szinkronszakma	 

érdekképviseletének	
szerveződése

A nemzetközi és a magyar piacok 
változása, alakulása jelentős változásokat generált 
a szinkrondolgozók munkakörülményeiben. 
Szakszervezeti keretek között a szinkronszínészek 
kezdeményeztek először (Színházi Dolgozók 
Szakszervezete) iparági egyeztetéseket a szinkron 
romló minősége és a lefelé nivelláló árverseny okozta 
problémák megoldása érdekében. Miután a szakmai 
egyeztetések nem jártak eredménnyel, sztrájkot 
hirdettek 2007 tavaszán. A problémák megoldása 
nélkül, elsősorban a tényleges összefogás hiányában 
végül eredménytelenül zárult az érdekérvényesítés 
ezen fejezete, de a szinkrondolgozók egyre nagyobb 
hányadának elégedetlensége újabb lendületet adott a 
szakszervezeti keretek között végzett érdekérvényesítő 
munkához. Ennek nyomán 2017-ben megalakult 
a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Szinkron 
Alapszervezete, amely a szinkronipar minden 
szakterületén dolgozókat tömöríti. 
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Problémák azonosítása

V.1  
Szinkrondolgozók	
problémái

A szinkrondolgozók számos problémával 
szembesülnek az iparági működés során. Elmondásuk 
szerint a hivatás iránti, jellemzően erős elkötelezettség 
ellenére az utóbbi években sokan teljesen abbahagyták 
a szakma művelését, köztük olyanok is, akik régóta 
dolgoztak a területen.

V.1.1  
Vállalkozói	jogviszony 

	és	következményei
A szinkroniparban közreműködő 

szinkrondolgozók, alkotók – kevés kivételtől eltekintve 
– vállalkozói jogviszonyban végzik a munkájukat.19 

 A vállalkozói jogviszony mindkét félre jelentősen 
kisebb terhet ró a foglalkoztatás közvetett és közvetlen 
költségeit tekintve, jóval nagyobb rugalmasságot, 
ugyanakkor sokkal alacsonyabb szociális biztonsági 
garanciát biztosít az érintetteknek (Gyulavári 2014). 

Előnyei
A művészeti szcénában dolgozók számára – 

Magyarországon és számos más országban is – bizonyos 
szempontok miatt előnyös foglalkoztatási forma lehet 
a vállalkozói jogviszony, mivel a művészeti jellegű 
tevékenységek sokfélesége egymással jól kombinálható, 
a létrejött terméket (például grafika, zenemű) pedig 
sokféleképpen lehet értékesíteni a piacon. Az értékesítés 
révén bevétel generálódhat mind az alkotók, mind a 
terméket felhasználó cég számára (például képkiállítás, 
háttérzene egy kávézóban, filmvetítés egy klubban). 

A vállalkozói munkaforma a fentiekhez hasonló 
okokból terjedhetett el ez a szinkron világában is. 
Vállalkozói jogviszonnyal könnyebb egyszerre több 
szinkronstúdióban munkát vállalni és egyszerűbb 
a hónapról hónapra változó mennyiségű munkát 
elszámolni, dokumentálni, adózni.

Jellemző továbbá az is, hogy a szinkronban 
dolgozók nem csupán egyféle tevékenységet végeznek, 
például:
19	 A	kevés	kivétel	nagyrészt	egy	szinkronstúdióra	korlátozódik,	erről	részletesebben	lásd	a	IV.1	alfejezetet.

A vállalkozói jogviszony lehetővé teszi, hogy a 
foglalkoztató minden esetben a ténylegesen elvégzett 
tevékenység után, a közös megállapodáson alapuló bért 
fizesse ki a vállalkozónak. Ez elsősorban a megrendelő 
számára előnyös, hiszen a tevékenység végzésével 
összefüggő kockázatokat (pl. jövőbeni megrendelések) 
teljes egészében áthárítja a beszállítóra, azaz a 
munkavállalóra. Ez segíti a stúdiókat abban, hogy úgy 
alkalmazkodhassanak a szinkronizálás iránti kereslet 
változékonyságához, hogy közben az ezzel kapcsolatos 
legfőbb kockázatokat a munkavállalókra hárítják.

Hátrányai
Mint az előzőekből kiolvasható, a szinkron 

iránti kereslet változékonyságának kockázatát 
közvetlenül a vállalkozói jogviszonyban dolgozó 
szakemberek viselik, aki így folyamatosan nagyfokú 
bizonytalanságnak vannak kitéve. A kiszámíthatóságot 
tovább csökkenti, hogy a vállalkozó jogviszony jóval 
alacsonyabb szintű szociális biztonságot garantál, mivel 
így számos társadalombiztosítási és munkajogi szabály 
nem vonatkozik a munkavállalóra. 

Az alacsonyabb jövedelmet terhelő adóknak 
és járulékoknak köszönhetően alacsonyabb szintű 
társadalombiztosításra jogosultak; nem jogosultak 

A szinkronszínészek kamatoztathatják 
képességeiket a szinkronizálás és 
a hangalámondás, ugyanakkor az 
előadóművészet bármely más területén 
is (például színházi előadásokban, 
filmforgatáson, reklámfilmben stb.) 
dolgozhatnak, vagy részt vehetnek eltérő 
profilú cégek előre rögzített hanganyagainak 
az elkészítésében.
A hangmérnökök szakértelmére rendez-
vények, koncertek és színházi előadások 
hangosításához, rögzítéséhez is szükség lehet.
A szinkronrendezők (jellemzően a 
nevesebbek, szakmailag elismertebbek) 
bizonyos produkciók megrendelőinek 
kérésére bedolgoznak több szinkronstúdióba 
is. Emellett egyre gyakoribb, hogy a szinkron 
más területein tevékenykedő szakemberek 
rendezőként is dolgozni kezdenek.
A dramaturg-fordítók többsége egyszerre 
több szinkronstúdiónak is dolgozik. 
Nyelvismeretüket és fordítási tapasztalatukat 
a fordítói szakma más területein is tudják 
kamatoztatni.
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betegszabadságra, fizetett szabadságra és az alacsonyabb 
összegű befizetések után alacsonyabb nyugdíjra is 
számíthatnak. Ha a vállalkozó a munkavállalóhoz 
mérhető szociális-, illetve nyugdíj-ellátást akar szerezni 
(megoldani pl. magánbiztosítások útján), úgy a felmérés 
alapján kimutatott jövedelem jóval alacsonyabb lenne.

V.1.2  
	Munkakörülmények

A szinkrondolgozók körére egységesen igaz, 
hogy a munkaidő az elvégzendő munka mennyiségétől 
és határidejétől függően nagyon rugalmasan alakul. 
Gyakoriak a hosszú, rendszertelen munkanapok, 
az esetleges csúszások és pótfelvételek, miközben a 
munkatempót is folyamatosan növelni kell, mivel egyre 
kevesebb idő áll rendelkezésre a munkafolyamatok 
elvégzésére. A szinkrondolgozókkal készített 
interjúk alapján kijelenthetjük, hogy a pl. technikai 
fennakadások vagy egy munkatárs késése miatt 
előforduló csúszások komoly problémákat okoznak. 
Elég egy 10-15 perces csúszás az egyik stúdióban 
ahhoz, hogy megkavarja az adott stúdióba aznap 
később érkező szinkrondolgozó napi beosztását, 
vagy veszélybe sodorja szinkronszínészek más 
szinkronstúdióba leegyeztetett munkáit, adott esetben 
akár egy másik stúdió napi gyártási menetrendjét is 
felborítva. Bizonyos tartalmak – rendszerint nagymozik 
– esetében előfordul, hogy a megrendelő ragaszkodik az 
ellenőrzéshez a fordítást követően, illetve a felvételek 
utáni összevágott, előkevert hangfelvétel elkészültekor. 
Ezeken a pontokon kérhet is javítást, így sok esetben 
előre nem tervezett módon, pótfelvételek készítése 
miatt adódik több munka mind a fordítók, mind a 
stábtagok, szinkronszínészek részére.

A szélsőségesen rendszertelen munkanapokhoz 
való alkalmazkodás jelenti a legnagyobb nehézséget a 
szinkronszínészek számára. A jellemzően rövid munkák 
elvégzéséhez egy nap több szinkronstúdióba is el kell 
menniük. A kérdőív válaszadóinak tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a szinkronszínészek közel fele (46%) egy 
átlagos napon legalább három szinkronstúdióba megy 
szinkronizálni. Egy szinkron vagy hangalámondás 
pedig a válaszadó szinkronszínészek túlnyomó 
többsége számára (több mint 90%) maximum két 
óra időtartamú. Ezek alapján is sejthető és az iparág 
szereplői az interjúkban is tematizálták, hogy igen 
jelentős az utazásra fordított idő. A sok utazás. a 

forgalom kiszámíthatatlansága miatti csúszások gyakran 
hozzájárulnak mind a szinkrondolgozók beosztásának, 
mind a szinkronstúdiók napi munkamenetének 
felborulásához.

A szinkrondolgozók a munkavégzés helyén 
gyakran találkoznak rossz munkahelyi körülményekkel. 
Előfordul, hogy a világítás, az extrém módon 
szűk tér vagy a levegőtlenség okoz nehézséget. De 
bizonyos szinkronstúdiókban, az is előfordul, hogy 
5-10 szinkronszereplő több órás “tömeg” (csoportos 
szereplő) diszpója esetén sincs odakészítve egyetlen 
szék sem. A kisebb szinkronstúdiók kevesebb 
megrendelésből gazdálkodnak, így jellemzően 
szerényebb feltételeket tudnak nyújtani a náluk 
dolgozóknak. A nagyobb szinkronstúdiók között is 
akad olyan, amelyikben problémát okoz a nem megfelelő 
világítás, a levegőztetés megoldása, másfelől viszont 
olyan kisebb szinkronstúdió is létezik, ahol proaktívak, 
vagy legalábbis nyitottak a munkakörülményekkel 
kapcsolatos igényeik kielégítésére.. Ezek alapján 
elmondható, hogy a munkavégzés gyakorlati 
körülményeinek kialakításában nagyobb jelentősége 
van a szinkronstúdiók hozzáállásnak, cégkultúrájának, 
mint a méretükből adódó pénzügyi lehetőségeknek. 

A stúdiók napi gyakorlatában a hagyományosan 
papír alapú tevékenységek körében (beosztás 
elkészítése, forgatókönyv tekercsekre szedése, 
krumplilista elkészítése) csak korlátozott mértékben 
terjedt el a digitalizáció. Ez azt is jelenti, hogy a 
hazai szinkrongyártásban csak kis mértékben van 
jelen a digitális technikák használata. Viszont egyre 
több szinkronstúdióban a magyar szöveg már nem 
papíron olvasható a színész számára, hanem külön 
“dialógmonitorokon” jelenik meg. A szöveg monitoron 
való kivetítése megadja ugyan a szinkronszínészeknek 
a gesztikuláció szabadságát, de az idősebbek körében 
bizonyos esetekben nehézséget okoz a technológia 
használata.

V.1.3  
Információhiány

A szinkronstúdiók elvárása a szinkrondolgozók 
rendelkezésre állása, amely alap elvárásként 
épült be a munkára való felkérés folyamatába. A 
szinkrondolgozók jelentős része azzal szembesül, hogy 
ha a munkafelkéréssel kapcsolatos részletekre kérdez 
rá, netán alkudozik a díjazásról vagy a munkaidőről, 
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azzal megakasztja a folyamatot. Így az is előfordulhat, 
hogy később kisebb eséllyel fogják újra őt felkérni 
egy adott munkára. Ez arra készteti a szinkronban 
dolgozókat, hogy inkább fogadják el a felkérést a 
szinkronstúdió feltételeivel, még akkor is, ha sokszor 
azt sem tudják, pontosan mik ezek a feltételek. Ez 
az információhiány kiterjed a produkció típusára 
(esetenként a produkció végfelhasználására is), illetve a 
díjazásra is. Az iparági szereplőkkel készített interjúink 
tapasztalatait a szinkronszínészek körében végzett 
kérdőíves kutatásunk is megerősítette: ezek szerint 
szélsőséges információs aszinkronitás alakult ki a 
szinkrondolgozók, valamint a szinkronstúdiók és a 
megrendelők között.

A vállalkozói jogviszony természetéből 
fakadóan a szinkronstúdiók és a szinkrondolgozók 
között minden egyes produkció szinkronizálása esetén 
szükségszerűen közös megegyezés tárgya az ár, az 
elvégzendő feladat, valamint a bármely fél által megjelölt 
egyéb feltételek. A szinkrondolgozók pozícióját 
azonban nehezíti, hogy nincsenek hiteles információik 
a megrendelői piacról, az elvégzendő feladatról és a 
szinkronizált tartalmak értékesítési lehetőségeiről. Az 
erre vonatkozó információk csak a szinkronstúdión 
keresztül, közvetetten jutnak el hozzájuk, vagy egyéb 
kapcsolatokon keresztül szerzett rész információk 
alapján tudják összerakni a képet.

A szinkrondolgozókkal megosztott információ 
mennyisége a szinkronstúdiók és a produkciós 
vezetők (részükről a dramaturg-fordítók irányába), 
gyártásvezetők (részükről a szinkronszínészek 
irányába) gyakorlatában sem teljesen egységes. A 
dolgozók gyakran a munka megkezdése előtt sem 
tudják, hogy mekkora díjazást fognak kapni az adott 
szinkronmunka elvégzésének ellenértékeként. A 
díjazással kapcsolatos bizonytalanságok eredője az, 
hogy a szinkronstúdiók rendszerint a szokásos díjakat 
veszik alapul, ugyanakkor előfordul, hogy előzetes 
tájékoztatást követően, vagy akár anélkül eltérnek 
ettől. Iparági szereplők elmeséléséből kiderült, hogy 
olykor az éles árversenyre hivatkozva nyomott áron 
való munkavégzésre kérik a szinkrondolgozókat, vagy 
a tekercsek, percdíjak számításakor a sztenderdtől 
eltérő módon számolják a béreket, amiről a dolgozók 
csak a hó végi elszámolás alapján szereznek tudomást. 
A stúdiók jellemzően elzárkóznak attól, hogy a díjazás 
eseti megbeszélés alapján történjen - ezt interjús 
tapasztalataink és a kérdőíves kutatás is megerősítette. 
A kérdőíves válaszadók több mint 60%-a jelentős 

problémának tartja, hogy nem lehet alkudni a munka 
díjazásáról.

A felkérések alkalmával az információhiány és az 
időbeli nyomás is nagyon leszűkíti a szinkrondolgozók 
lehetőségeit arra nézve, hogy a tisztességes díjazásról és 
egyéb feltételekről tárgyalhassanak. A nagy mennyiségű 
szinkron-megbízás és a szűk határidők arra ösztönzik 
a szinkronstúdiók operatív feladatokért felelős 
munkatársait, hogy szándékoltan minél egyszerűbben 
és rutinszerűen “szervezzék le” a szinkrondolgozókat. 
A párhuzamosan folyó szinkronizálási folyamatok 
összehangolása érdekében – főleg az 5-10 stúdióval 
rendelkező szinkronstúdiókban – a gyártásvezetők, 
szinkronrendezők, hangmérnökök folyamatos 
munkavégzésére számítanak. Ugyancsak fontos, 
hogy a dramaturg-fordítók és a szinkronszínészek is 
alkalmazkodó képesek legyenek az alkalmi jellegűnek 
mondható munkafelkérések feltételeivel kapcsolatban. 
Ezen okból sokszor a produkció típusáról is csak 
annyi derül ki, hogy valamilyen egyedi film vagy 
sorozat. Kérdőívünk válaszadóinak tapasztalatai 
szerint a szinkronszínészek 85%-a legalább időnként 
olyan helyzetbe kerül, hogy nem tudja, éppen milyen 
produkcióba kérik fel szinkronizálni. 

V.1.4  
Szerződéses	viszonyok	 

rendezetlensége
A bevett foglalkoztatási gyakorlatból 

következően a nagyobb szinkronstúdiók esetében kettős 
szerződéskötési gyakorlat jellemző: keretszerződések és 
a keretszerződés keretein belül az egyes produkciókra 
szóló eseti szerződések is születnek a szinkrondolgozók 
és a stúdió között. A kisebb stúdiók jellemzően nem 
kötnek keretszerződést a szinkrondolgozókkal, csupán 
az egyes produkciókra állapodnak meg (időnként 
annak írásos rögzítése is elmarad). Mivel az eseti 
megállapodások miatt nagyon sok szerződésről van szó, 
ráadásul az iparágban a mai napig hagyományosnak és 
megszokottnak tekinthető működési modell a szóbeli 
megállapodás, ezért előfordul, hogy semmiféle írott 
szerződés nem készül. Az aktívan szinkronizáló 
színészek 62,5%-kával rendszeresen előfordul, hogy 
utólag sem készül írásbeli szerződés az elvégzett 
munkáról. 88%-kukkal pedig időnként előfordul ez.

Keretszerződést általában azokkal a 
szinkrondolgozókkal kötnek, akikkel a szinkronstúdiók 
gyakran dolgoznak együtt. A keretszerződések nem 
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tartalmaznak sem a várható munkamennyiségre, sem 
a díjazásra vonatkozó vállalásokat. Legfontosabb 
feladatuk annak rögzítése, hogy a dolgozók 
lemondanak az elkészült munkákhoz fűződő szerzői, 
előadói jogaikról. A szellemi tulajdonjog tekintetében 
a szinkronstúdiók minden közreműködővel 
kötött szerződésbe belefoglalják az egyösszegű 
jogdíjmegváltást, amivel a szinkrondolgozók 
átruházzák jogaikat. Ennek értelmében a munkáért 
járó megbízási díj az elkészült szinkron munkadíját 
és jogdíját is tartalmazza. Az elkészült szinkron jogai 
minden esetben a film eredeti jogtulajdonosához 
kerülnek, vagyis e tekintetben a szinkronstúdiók 
közvetítőként járnak el. 

Az elvégzett szolgáltatás díja a szerződésekben 
általában nincs rögzítve. A szerződések legtöbbször 
annyit rögzítenek, hogy az aláíró felek szóban 
állapodnak meg a munkadíjról. Mindeközben azonban 
az az iparági gyakorlat, hogy sok felkérési esetben nem 
esik szó a díjazás mértékéről (lásd részletesebben az V.1.3 
Információhiány alfejezetben). A kérdőív válaszadói 
is megerősítették ezt, a szinkronszínészek 71%-a 
ugyanis gyakran anélkül kezdi meg a szinkronmunkát, 
hogy megállapodtak volna a tekercsárban, illetve a 
percdíjban. 

A szerződéses gyakorlatban a nemzetközi 
filmelőállításban és forgalmazásban érdekelt cégek 
elvárásai tükröződnek. A szellemi tulajdonjogról 
való lemondás mellett ezért az is előfordul, hogy a 
szinkrondolgozók idegen nyelven íródott szerződéseket 
írnak alá, amelyeknek gyakran csak az utolsó oldala 

kerül eléjük.

V.1.5  
Szinkron	jövedelmek 
	elértéktelenedése

A szinkronból származó jövedelmek változásának 
megítéléséhez sok szempont figyelembevételére 
van szükség. Minden szinkrondolgozó esetében 
szükségszerűen van teljesítményhez kötött díjazás. 
A díjak kiszámításához különböző alapegységek 
használatosak, amelyek mértéke a produkció típusa, 
szinkronszínészek esetén pedig a vállalt szereptípus 
miatt is különbözik. A jövedelmek elértéktelenedése 
objektív és szubjektív nézőpontból is megerősíthető. 

A szinkronszínészek szubjektív értékelése 
alapján a szinkronizálás és hangalámondás átlagos 
díjazása a kérdőív válaszadóinak 86%-a esetében az 
elmúlt öt évben nem változott vagy csökkent. Ez a 
megítélés 15 éves időtávlatban is hasonló: a válaszadók 
háromnegyede szerint kevesebbet, vagy legfeljebb 
ugyanannyit lehet keresni szinkronizálással, mint 15 
évvel ezelőtt (lásd 14. ábra). Fontos megjegyezni, hogy 
mivel a válaszadók többsége vélhetően nem számolt a 
pénz reálértékének csökkenésével, ezért a változatlan 
összegű díjazásra vonatkozó válaszokból is arra 
következtethetünk, hogy a bérek valós értéke csökkent 
az elmúlt 15 évben.

Interjúink és a kérdőívek tanúsága alapján a 
2000-es években 200 és 250 forint között mozgott a 

csökkent
19%

nem változott
67%

nőtt
14%

csökkent
23%

nem változott
52%

nőtt
25%

14. ábra 
A szinkron átlagos díjazásában 

érzékelt változás a kérdőíves 
válaszok alapján

Az elmúlt 5 évben n=176

az elmúlt 15 évben n=149 55
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tévéfilmek szinkrontekercs átlagára, ami valamivel 
alacsonyabb, mint a jelenlegi átlagos tekercsár. Ettől 
függetlenül nagyságrendi növekedés nem történt, 
hiszen még ma is bőven hallani olyan televíziós 
tekercsár ajánlatokról, amelyek 250 forint környékén 
vagy az alatt mozognak. 

A tekercsárak múltbeli értékéről nincs pontos 
információnk, az infláció növekedése pedig alapvetően 
folyamatos, de változó mértékű volt az elmúlt 
évtizedekben. Emiatt a tekercsárak viszonylagos 
értékvesztésének mértéke is egészen más, ha a 250 
forint értékveszteségét az évtized elejétől számoljuk, 
vagy csak az évtized végétől. 

Ha 2000-ben valaki 200 forintot kapott egy 
tekercsért, az mai áron 448 forintot érne, ha 250 
forintot kapott akkoriban a tekercsért, akkor az mai 
áron 560 forintot jelentene. Ugyanezek a tekercsárak 
pontosan 15 éve, 2004-ben is jóval többet értek, mint 
ma: az akkori 200 forintos tekercsár ma 339 forintot, 
a 250 forintos tekercsár pedig 424 forintot érne. Ha 
a kérdőívben megkérdezett szinkronszínészek 52%-a 
azt állítja, hogy a tekercsek névleges ára nem változott 
az elmúlt 15 évben, akkor az azt jelenti, hogy csak 
az inflációs hatások miatt az ő bérük ma 41%-kal 
kevesebbet ér, mint 15 évvel ezelőtt, 2004-ben.

A szinkronmunkák díjazásával kapcsolatos 
alkunak jelenleg kevés tere van az iparágban. A 
szinkrondolgozók elmondásai alapján egybehangzó 
állításként fogalmazhatjuk meg, hogy az esetek 
túlnyomó többségében a szinkronstúdiók a fixálódott 

piaci árak szabta keretekre és éles árversenyre hivatkozva 
utasítják el a magasabb díjigényeket megfogalmazó 
szinkrondolgozókat. Emellett megállapítható az is, hogy 
a díjak kiszámítására vonatkozó szakmai sztenderdek 
felhígultak. Először is, a szinkronszínészek díjának 
egyik alapegysége a tekercs hossza - ennek számítási 
módja is sok szinkronstúdióban megváltozott. A szakma 
hagyományai szerint egy tekercs átlag 30 másodperc, 
interjúalanyaink tapasztalatai szerint azonban sokszor 
előfordul, hogy 40-50 másodperces tekercsekkel 
számolnak a szinkronstúdiók, szinkronrendezők, sőt 
volt olyan interjúalanyunk is, aki a tekercs hosszát 
úgy határozta meg, hogy 0:30-1:30 perc közé esik. A 
számítási mód változásának másik jellemzője, hogy míg 
korábban egy tekercsért akkor is járt az adott tekercsár, 
ha csak egy mondata volt benne a szinkronszínésznek, 
addig mára jellemzővé vált, hogy különböző 
tekercsekben elhangzó néhány mondatért csak egyszer 
számolják fel a tekercsárat. A változásokat jellemzően 
nem tárgyalták meg előzetesen az érintettekkel, sokszor 
még csak nem is szóltak róla. A többi szinkrondolgozó 
díjának alapegysége a műsor-percdíj, amelynek mértéke 
az interjúalanyok elmondása alapján szinte változatlan. 

A szinkronszakma jövedelmezőségében jelentős 
szerepe van a szinkrondolgozók körében elterjedt 
vállalkozói jogviszonynak. Ennek köszönhetően 
a szinkronstúdiók többsége számára a kvázi 
foglalkoztatott munkatársak (produkciós vezetők, 
gyártásvezetők, szinkronrendezők, hangmérnökök) 
jelentősen olcsóbb munkaerőként állnak rendelkezésre. 
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A szinkronszínészek és dramaturg-fordítók körében a 
vállalkozói jogviszony tűnik megfelelőbb foglalkoztatási 
formának, mivel közreműködésük sokkal inkább eseti 
jellegű. Ugyanakkor a szinkronszínészek és dramaturg-
fordítók számára mindennek fontos következménye, 
hogy bizonyos munkaeszközök költsége (számítógép, 
internet a dramaturg-fordítók esetében) és egyéb 
közvetett költségek (sok utazás miatt jelentős utazási 
költség és telefonhasználat az állandó rendelkezésre 
állás érdekében a szinkronszínészek esetében) őket 
terhelik. 

Mindezek következtében a szinkronban 
dolgozók többsége, különösen a szinkronszínészek és 
a dramaturg-fordítók számára a szinkron-tevékenység 
nem nyújt a megélhetéshez elegendő jövedelmet. 
A szinkronban foglalkoztatottak számához képest 
elenyésző azoknak az aránya, akik kiemelkedő 
tekercsárat, illetve percdíjat tudnak kialkudni maguknak 
bizonyos munkákra, ráadásul kevés ilyen munka van. 
Ugyanakkor a kiegészítő keresetként szinkronizálók 
közül a legtöbben azzal szembesülnek, hogy mivel nem 
tudnak rugalmasan a szinkronstúdiók rendelkezésére 
állni, csökken a munkafelkéréseik száma. 

V.1.6  
A	minőség	kérdése

Interjúinkból kiderült, hogy mind a 
szinkrondolgozók, mind a szinkronstúdiók és a 
megrendelők érzékelik a szinkronos tartalmak 
minőségének romlását, ami az interjúalanyok 
meglátásai szerint a tartalmak egyre nagyobb hányadát 
érinti. A szinkron minőségében érdemes különbséget 
tenni a minőség technikai, esztétikai (szájmozgás és 
szinkronhang szinkronitása) és a művészi vonatkozása 
(szinkronhang duplikál vagy eljátssza) között. Ez azért 
fontos, mert az iparág szereplői (szinkrondolgozók, 
megrendelők) nem ugyanazt értik minőségi szinkron 
alatt és nem ugyanazt várják el. Erről részletesebben 
írunk a IV.1.1. alfejezetben. 

A szinkron minőségét befolyásoló egyik fontos 
tényező a megrendelők elvárása. Főleg a televíziós 
piacra igaz - és a megrendelések többsége innen érkezik 
-, hogy a megrendelők egy jelentős hányada számára 
a szinkron elkészítésének ára jóval fontosabb, mint 
annak minősége. A nézői visszajelzések támogathatnák 
a megrendelőket a minőségre való törekvésben. 
Ugyanakkor a piac nagymértékű elaprózottsága 

nehezíti a hatékony visszajelzési csatornák kialakulását. 
Csak nagyon kivételes esetekben történt meg az utóbbi 
években, hogy nézői visszajelzések hatással voltak 
a megrendelők minőséget befolyásoló döntéseire. 
Emellett szakmai körökben is relatíve kevés a 
konstruktív visszajelzések aránya. Iparági szereplők 
véleménye szerint ennek részben az az oka, hogy a 
megrendelők kapcsolattartói gyakran cserélődnek, és 
előfordul, hogy az új munkatársak szakmai ismeretei, 
adott esetben akár hozzá nem értésük negatívan 
befolyásolja, hogy adott produkció szinkronja milyen 
minőségben tud elkészülni (határidő, megrendelés ára).

A szinkrondolgozók alacsony megszerezhető 
havi jövedelme több szempontból hatással van 
az elvégzett munka minőségére. Gyakori, hogy a 
körülmények visszatartják a jó szakembereket a piacra 
lépéstől, vagy a már piacon lévőket eltántorítják a 
tevékenység folytatásától. A munka elvégzésének 
kényszere viszont elindította a szakirányú végzettséggel 
nem rendelkező, kevesebb szakmai ismerettel és 
tapasztalattal bíró munkaerő beáramlását. Ezt a 
beáramlást az is segíti, hogy egyik munkakörbe sincs 
olyan szakmai előképzettségi követelmény, amely a 
szakmai sztenderdek folytatólagosságát biztosíthatná. 
Másrészről az alacsony jövedelmek miatt jellemző, 
hogy a szinkronban dolgozók sok munkát vállalnak, 
a túlterheltség következtében pedig romlik a 
teljesítményük.

A fordítások színvonala kiemelkedő jelentőséggel 
bír a szinkron, mint végtermék minőségében. Az 
eddig leírt tényezők mellett a szinkron elkészítésére 
rendelkezésre álló idő szűkülése is hozzájárul ahhoz, 
hogy sok esetben a szinkronstáb tagjai és a színészek 
rosszabb minőségű fordításokkal kénytelenek dolgozni 
Ha van rá mód, előfordul, hogy a felvétel közben 
igyekeznek kijavítani a félrefordításokat, nem passzoló 
kifejezéseket, ennek azonban az idő szűkössége 
miatt kevés tere van, továbbá a szinkrondolgozók 
elhivatottságának és lehetőségeinek függvénye, hogy 
vállalják-e ezt a plusz munkát.

V.1.7  
Alacsony	alkuerő

A magyar szinkroniparban a szinkrondolgozók 
alkuereje alacsony. Ez az adottság alapvetően jellemző 
a szórakoztatóiparban tevékenykedő alkotókra, ami 
Darling (2012) szerint egyrészt abból ered, hogy 
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az alkotók magánszemélyként gyengébb gazdasági 
pozícióban vannak, ezért egzisztenciális okokból 
rosszabb feltételekkel járó alkuk elfogadására 
kényszerülhetnek; másrészt kevésbé tapasztaltak a 
tárgyalás, szerződéskötés és szerzői- illetve előadói 
jogokkal kapcsolatos megállapodások terén. Ezek 
alapján a gyenge alkupozíció a fejezetet alkotó eddigi 
alfejezetek mindegyikének összjátékából következik.

A személyes kapcsolat és a bizalmi viszony 
hagyományosan nagy szerepet játszik ebben az 
iparágban, ezért is van máig nagy tere a szóbeli 
ígéreteknek és megállapodásoknak. A személyes 
viszonyok változékonysága és a rendezetlen szerződéses 
viszonyok mind erősítik a szinkrondolgozók 
kiszolgáltatottságát a munkavégzési feltételek egyoldalú 
megváltoztatásával szemben, míg az ellenállás a 
lecserélhetőség kockázatát rejti magában.

A szinkrondolgozók alacsony alkuerejének 
fontos eredője az alacsony szinten fixálódott díjak 
és a munkamennyiség ingadozása miatt kialakult 
kiszolgáltatottság. A munkamennyiség ingadozásának 
leginkább kitett szinkrondolgozók a szinkronszínészek 
és a dramaturg-fordítók, akik számarányukat tekintve 
a legtöbben vannak a szakmában. Az ingadozást 
általánosságban véve a megrendelések mennyisége 
és milyensége is befolyásolja. A megrendelések 
milyensége alatt azt értjük, hogy amennyiben 
valamilyen szempontból speciális tudást, készségeket, 
vagy tapasztalatot igényel a megrendelés teljesítése, úgy 
szűkebbé válik a munkát potenciálisan elvégezni tudó 
szinkronszínészek, illetve dramaturg-fordítók köre.20 
A szinkronszínészek nézőpontjából az a kérdés, hogy 
mennyi szereplője van egy adott produkciónak és milyen 
karakterű hangot vagy egyedi hangi adottságot vár el a 
megrendelő, illetve tart szükségesnek a szinkronstúdió 
vagy a rendező. A dramaturg-fordítók szemszögéből 
pedig annak függvénye az elérhető szakemberek köre, 
hogy milyen mennyiségű és nyelvű a fordítandó szöveg; 
vannak-e és ha igen, hány olyan produkció van, amely 
az általános ismereteknél mélyebb tudást vagy stílusa 
okán nagyobb jártasságot igényel. Az eddig felsoroltak 
és a nagy létszám miatt a dramaturg-fordítók és a 
szinkronszínészek körében gyakrabban fordul elő olyan 
időszak, amikor szélsőségesen kevés felkérés érkezik. 
Számarányuknál fogva ezekben a szakmai körökben 
élik át a legtöbben azt, hogy lecsökken az elérhető 
munka mennyisége, nem ritkán pedig egyáltalán nincs 

20  Ez	történt	például	akkor,	amikor	a	TV-csatornákon	nagyon	keresettek	lettek	a	török	gyártású	sorozatok,	de	összesen	
két,	török	nyelvtudással	rendelkező	fordító	volt	elérhető	a	piacon,	és	csak	egyikük	volt	fordító-dramaturg.

is. Ezért szinkronizálásból származó bevételekkel 
nem tudnak előre számolni. Kiszámíthatatlan és 
kiszolgáltatott a helyzetük.

A jó egyéni alkupozíció elérése érdekében 
a művészi, szakmai körökben szerzett renomé, 
az egyediség, tudás és tapasztalat, valamint az 
egzisztenciális függetlenség olyan kombinációjára van 
szükség, ami által a szinkron valamelyik részterületén 
megkerülhetetlen szereplővé válik az adott 
szinkrondolgozó. Ilyen alkupozíció kialakítására csak 
nagyon keveseknek van lehetősége. A többség számára 
az érvényesülés érdekében a versengő attitűd kialakítása 
szükséges. A szinkronmunkákért folyó versenyben 
pedig a stúdiók árérzékenysége miatt a munkabér és a 
rugalmasság a két legfőbb szempont. Míg korábban volt 
előre lépési lehetőség, például a szinkronasszisztensek 
beletanultak a szinkronrendezői feladatokba, vagy a 
szinkronrendezők úgy egyengették a szinkronszínészek 
útját, hogy egyre nehezebb szerepeket osztottak rájuk; 
ez a gyakorlat az időigényessége miatt kikopott. A 
szakemberek utánpótlása ma kisebb részben a szakmán 
belülről (például szinkronszínészek, hangmérnökök 
ülnek rendezői székekbe), nagyobb részben pedig 
a szakmán kívülről történik, mivel a szinkron, jó 
megítélésének köszönhetően, a “kívülállók” számára 
vonzó szakmának látszik. Az új dolgozók beáramlásával 
fokozódik ez a versenyhelyzet. 

V.2  
A	szinkronstúdiók	
problémái

A szinkronstúdiók szintjén több olyan problémát 
is azonosítani lehet, amelyek nagyban befolyásolják a 
stúdiók mindennapi működését, keretezik a normális 
ügymenetet, és az alkalmazkodáson kívül nehéz 
rájuk igazi megoldást találni. Ezek a problémák a 
legtöbb esetben részei egy nagyobb, egybefüggő 
problémahalmaznak, amelyen belül összefüggésben 
vannak a megrendelők és a szinkrondolgozók 
problémáival is. 
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V.2.1  
A	piaci	verseny 

	elsődlegesen	az	árról	
szól	

A stúdiók között az elmúlt évtizedekben kiélezett 
verseny alakult ki, így könnyű egyik pillanatról a 
másikra piaci pozíciót veszíteni. Egy jól működő piacon 
közgazdasági szempontból kívánatos ez a verseny, 
hiszen így garantálható, hogy a fogyasztó az adott piacon 
legolcsóbb áron férjen hozzá egy hatékony módon 
megtermelt termékhez. Egy ilyen verseny innovációra 
és megújulásra tudja késztetni a szinkronstúdiókat, 
ez pedig biztosítéka annak, hogy egyik cég se tudjon 
a fogyasztók kárára visszaélni piaci pozíciójával. 
A szinkroniparban viszont több szempontból sem 
megfelelő keretek között működő piaci verseny alakult 
ki, a verseny hibáinak következményeit pedig nemcsak 
az iparág dolgozói és vállalkozásai, hanem maguk a 
fogyasztók is tapasztalhatták az elmúlt években. 

A piaci működés egyik nehézsége, hogy a 
szinkronstúdiók jórészt csak a szinkron árában 
tudnak egymással versenyre kelni. Ez természetesen 
nem minden esetben igaz, hiszen sokszor felmerül 
szempontként a gyors teljesítés értéke, a kapacitás, 
a megbízhatóság és a minőség szempontja, de 
tapasztalataink alapján továbbra is az ár a legfontosabb 
tényező a megrendelők számára. 

Az	áron	kívüli	szempontok	másodlagossága
A minőségi szinkronért javarészt a mozis 

megrendelői kör felső szegmense és néhány TV-társaság 
tud fizetni, de ezek a megrendelések kis hányadát adják. 
A megrendelések túlnyomó többsége esetén alacsony 
minőségi elvárások érvényesülnek.

Az időbeli rugalmasságnak és a gyors teljesítésnek 
akkora értéke van a piacon, hogy a megrendelők 
hajlandók akár azért többet fizetni, ha a szinkron 
korábban el tud készülni. Ennek a trendnek viszont az 
lett a következménye, hogy az évek során a megrendelők 
addig tolták a határokat, hogy a jelenleg elvárt 
határidőket már szinte lehetetlen teljesíteni, a kívánt 
szinkronokat csak az alapvető minőségi kritériumok 
kockáztatása árán lehet elkészíteni. Mivel a piacon egy-
egy szinkronstúdió sok esetben akár a lehetetlent is 
megpróbálja csak azért, hogy a megrendelőnél hosszú 
távon „jó pontokat” szerezzen, nincsenek egyértelmű 

határok kijelölve. Több interjúban is elhangzott, hogy 
az alkufolyamatokban a megrendelők gyakran más 
szinkronstúdiók teljesítményét, irreális vállalásait 
emlegetik fel, amikor a szoros határidőkről van szó. 
A minőség kérdése tehát kevésbé merül fel ezeken 
a tárgyalásokon, az csak egy sokadlagos szempont, 
valójában az ár és az idő a megállapodások legfőbb 
tényezői. A gyors és extrém keretek közötti teljesítés 
leginkább a megrendelői oldal rossz munkaszervezését 
hivatott enyhíteni (pl.: későn elkészülő végleges 
verziók, korai premierek, nemzetközi verziók elkészítési 
idejének figyelembe nem vétele), miközben a minőségi 
szempontok elhanyagolása miatt egyértelműen a 
fogyasztói érdekek sérülnek. Ráadásul amellett, hogy 
ezekben az esetekben nagy valószínűséggel kevésbé 
jó minőségű végtermék jön létre, a rossz minőségű 
fordítások, magyartalan szófordulatok kulturálisan is 
káros hatással lehetnek, így össztársadalmi szempontból 
sem szerencsés ilyen körülmények között gyártani a 
szinkronokat. 

A megbízhatóság fontos szempont, de manapság 
ez már leginkább a biztonsági előírások betartását és az 
időbeli teljesítést jelenti (azaz az előzetesen lefektetett 
határidőkön belüli teljesítést). A legtöbb stúdió számára 
már nem jelent kihívást az, hogy megfeleljen ezeknek az 
elvárásoknak, ezzel tehát nehéz versenyezni. A magas 
kapacitás is tud fontos szempont lenni, de ha ez egy 
TV-s társaságnak egy adott időszakban fontos, akkor 
jellemzően inkább több szinkronstúdió között osztja el 
a megrendeléseit.

V.2.2  
Alacsony	alkuerő	a 

	megrendelőkkel	szemben
Mivel a televíziós tartalmak kapcsán hosszú 

távú megállapodások jönnek létre a televíziók és 
a szinkronstúdiók között, a szinkron a televíziós 
társaságok oldalán is érzékelhető költségelemként 
jelenik meg, főleg a kisebb társaságok esetében. A 
televíziós társaságok minden tendereztetési folyamatnál 
igyekeznek lejjebb és lejjebb tolni az árakat, annak 
tudatában, hogy alkuerejük magas a szinkronstúdiókkal 
szemben, hiszen azoknak akár többéves működését is 
meghatározhatja egy ilyen szerződés. 

A televíziós társaságok esetében ugyanakkor 
a szinkron korántsem tartozik a legjelentősebb 
költségtételek közé, hiszen a licenszek vásárlása és 
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a saját gyártás messze költségesebb a szinkronos 
lokalizációnál. Mivel azonban a szinkronpiacon ők 
tudnak az árat komolyan befolyásoló alkuerővel fellépni, 
ezért itt (is) próbálnak költségeket megtakarítani. A 
TV-társaságok mind a megvásárolni kívánt (licensz) 
tartalmak piacain, mind a saját gyártású tartalmak 
költségeinek kialakításánál nincsenek kedvező 
helyzetben, ezeken a piacokon jellemzően elfogadják 
a költségek emelkedését, hiszen nincs lehetőségük 
azok érdemi befolyásolására. A szinkronpiacon viszont 
tudják érvényesíteni az érdekeiket és képesek elérni, 
hogy nominálisan ne változzon a szinkronizálás 
ára, ami viszont effektív reálbér csökkenést jelent az 
iparágban dolgozóknak.

Néhány társaság esetében az ilyen megtakarítások 
kulcsfontosságúak lehetnek jelen piaci viszonyok között, 
de a jellemzően nagyobb TV-társaságok esetében is van 
értéke manapság a költségek csökkentésének.

V.2.3  
A	csökkenő	árakat 
	csak	mennyiséggel	 
lehet	kompenzálni

Mivel a szinkronstúdióknak reálértéken 
folyamatosan elértéktelenedő megbízási díjakkal 
kell operálniuk, ezért mind a tulajdonos, mind a 
szinkrondolgozók felé úgy próbálja fenntartani a 
jövedelmezőséget, hogy egyre több és több megbízást 
vállal, azaz adott idő alatt több termék elkészítésére 
vállalkozik. 

Így a szinkronstúdiók közötti verseny 
mennyiségi versennyé is alakult, fontossá vált, hogy ki 
tud több megbízást vállalni és teljesíteni. Ez sokszor 
már az árazásban is megnyilvánul, előfordulhat, hogy 
egy szinkronstúdió már csak azért is jóval alacsonyabb 
árat ajánl a megrendelőnek, hogy végül mindenképpen 
ő vigye el a munkát. Ez a ragadozó jellegű árazás és 
versengés, azaz az „egymás alá ígérgetés kultúrája” 
mára a másikkal szembeni érvényesülés egyik fő 
stratégiája lett a szinkronstúdiók piacán.

Ezek egyértelmű következménye viszont az, 
hogy a szinkrondolgozók egyre nehezebb keretek 
között végzik a munkájukat és egyre kevésbé van 
lehetőség a szinkron megfelelő minőségét biztosítani. 
Eközben a szinkron jövedelmezőségén sem lehet 
érdemben javítani, legfeljebb szinten lehet tartani egy 

ideig. Több megrendelés vállalása a stúdiók szintjén 
képes lehet ellensúlyozni a díjak csökkenését, azonban 
ez a szinkrondolgozók szintjén már csak korlátozottan 
érvényesül, ugyanis egyrészt a több megbízás igencsak 
elaprózza a piacot (egyre több szinkrondolgozóra, 
színészre van szükség az egyre több megrendelés 
párhuzamos legyártásához), másrészt annak is van 
egy természetes korlátja, hogy egy-egy munkavállaló 
mennyi megbízásnak képes vállalható minőségben 
eleget tenni a munkaidejében. 

V.2.4  
A	gyártásra	szánt	idő 

	folyamatos	csökkenése
A gyártásra szánt időtartam csökkenésének 

trendjét már a tanulmány több fejezetében is részletesen 
tárgyaltuk. Ahogyan azt már korábban is bemutattuk, 
itt a trend kétirányból hat: egyrészt az audiovizuális 
tartalmak előállítása és forgalmazása során egyre csökken 
az az időablak, ami a tartalmak átadása és sugárzása/
vetítése között található. Másrészt a szinkronstúdiók 
azzal kompenzálják az árak csökkenését, hogy minél 
több megrendelést készítenek adott idő alatt, ezzel 
növelve a hatékonyságot, ugyanakkor veszélyeztetve a 
termék minőségét.

A rendelkezésre álló idő mértéke munkahelyi 
feszültségekhez vezet, hiszen egyrészt ez komoly 
munkaszervezési kihívás lehet a szinkronstúdiók 
számára, másrészt a túlórák, hétvégi munkák és 
az alacsony minőség kikényszerítése folyamatos 
feszültségforrás a szinkrondolgozók körében, mindezek 
miatt nehéz jó munkahelyi légkört fenntartani. 

V.2.5  
Együttműködések	

nehézsége
A szinkronstúdiók közötti együttműködés 

és közös fellépés enyhíthetné a fenti problémák és 
kihívások jórészét, azonban ennek több okból is kicsi 
a realitása.

Egyrészt versenyjogi szempontok is 
felmerülhetnének, ha szinkronstúdiók árképzés 
tekintetében kooperánálnak, hiszen az efféle piaci 
viselkedés kartellt jelentene. Azt is fontos megjegyezni 
persze, hogy nem minden együttműködés minősülne 
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kartellnek, lenne arra lehetőség, hogy a szinkronstúdiók 
közösen fektessenek le olyan szabályokat és kereteket, 
amelyeket aztán közösen képviselnek a megrendelők 
felé - például a gyártásra szánt idő tekintetében. 

De azért is nehezen jön létre együttműködés, 
mert a nagy szinkronstúdiók helyzete, alkuereje és 
érdeke sok tekintetben különbözik: más helyzetben van 
a felső minőségi szegmenst kiszolgálni kívánó Mafilm 
Audio, a nemzetközi megállapodásokkal rendelkező 
SDI, a televíziós piacra specializálódott Masterfilm 
Digital és a feltörekvő, magas hatékonysággal és 
ragadozó stratégiával működő DDS. 

Az elmúlt évtizedek kiélezett versenye eléggé 
megmérgezte a szinkronstúdiók közötti formális 
és személyes kapcsolatok hálóját is, ezért már csak 
a tulajdonosok közötti rossz viszony és vélt vagy 
valós sérelmeik miatt is valószínűtlennek tűnik az 
együttműködés.

V.2.6  
Korrupció

Interjúink jellemzője volt, hogy a szinkronstúdiók 
és megrendelőik viszonyába belelátó szakemberek máig 
létező problémaként említik a korrupciót is. Ennek 
nyilván több formája van - a megrendelő képviselőjének 
való kedveskedéstől kezdve a képviselő személyének 
konkrét lefizetéséig -, ezek a megrendelői körre szabott 
módon működhetnek. És bár az elmesélésekből úgy 
tűnik, hogy ez a fajta korrupció ma már kevésbé van 
előtérben, mint húsz évvel ezelőtt, a rendszerváltást 
követően, azért továbbra is fontos faktor lehet a 
megállapodások megkötésében, ami tovább torzítja az 
amúgy is sok problémával küzdő piacot. 

V.3  
A	megrendelői	
piacok	problémái

Alapvetően jónéhány, az eddigiekben a 
szinkroniparban azonosított probléma köthető a 
megrendelői piacok működési sajátosságaihoz és 
problémáihoz. Az alábbiakban először a mozis 
forgalmazói piac, majd a televíziós piac problémáit és 
trendjeit mutatjuk be részletesebben. 

V.3.1  
A	filmforgalmazói	piac 

	problémái
A filmforgalmazói piac alapvetően normális 

működése kevés, a szinkron szempontjából jelentős 
problémás ponttal rendelkezik, hiszen jellemzően erről 
a piacról érkeznek azok a megrendelések, amelyek 
kivitelezésére a megrendelői oldalon is a legtöbb pénz, 
idő és figyelem jut. Ennek ellenére a filmforgalmazók 
esetében is érdemes lehet felhívni a figyelmet néhány 
törvényszerűségre és problémásabb pontra.

A filmforgalmazói piac jövedelmezősége 
tekintetében is nagyon komoly különbségek vannak a 
nagy stúdiók filmjeit forgalmazó cégek és a független 
filmes forgalmazók között. A nagy forgalmazók 
kisebb mértékben viselnek kockázatot az olyan típusú 
döntések kapcsán, mint a szinkron, más keretből is 
gazdálkodhatnak, ők viszonylag könnyen költenek 
magas minőségű szinkronra. Ám olyan produkcióból, 
amit ők forgalmaznak viszonylag kevés kerül a 
magyar piacra egy évben, ezért a szinkronstúdiók és 
a dolgozók kis része tud csak efféle megbízásokon 
dolgozni. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy a 
magyarországi forgalmazóknak kevés mozgásterük 
van, a szinkron valós megrendelője sok esetben az 
eredeti jogtulajdonos filmstúdió (pl. Disney).

A független filmes forgalmazók világában 
sokkal kötöttebbek a keretek, hiszen ezek a filmek 
általában sokkal kevésbé jövedelmezőek, mint a nagy 
stúdiófilmek. Ezen filmek esetében a szinkron tényleg 
csak egy költségtétel a sok közül, emiatt a szinkron 
megtérülésének erős törvényszerűségei vannak. Nem 
véletlen, hogy sok film esetében csak az olcsó mozis 
szinkronok jöhetnek szóba, hiszen a produkció 
sikeréből sokszor nem gazdálkodható ki a drágább 
mozis szinkron költségvetése. Ahhoz, hogy magasabb 
megbízási díjakat lehessen kérni ezekre a szinkronokra, 
magasabb jegyárakra vagy külső támogatásra lenne 
szükség.
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V.3.2  
A	televíziós	piac	

problémái
A televíziós piacon több, párhuzamosan 

jelen lévő tendencia is nehezíti a szinkronizálás 
érvényesülését, alapvetően mindegyik abba az irányba 
hat, hogy a televíziós társaságok számára a szinkron és 
annak minősége csak sokadik tényező legyen.

Elaprózódott	piac
Ahogyan arról már volt szó, a magyar piacon 

viszonylag sok csatorna küzd a tévénézők figyelméért 
és a hirdetési megbízások elosztásáért. A több mint 
száz magyar nyelvű TV-csatorna az előfizetéses 
szolgáltatásokon keresztül közel 3,5 millió televíziós 
háztartásba juthat el – könnyű belátni, hogy ez a piaci 
struktúra elaprózza a TV-társaságok főbb bevételi 
forrásait. Ráadásul mindegyik csatornára magyarul 
beszélő tartalom kell, hiszen a magyar közönség 
nagyon igényli a szinkront – sok tartalmat kell tehát 
szinkronizálni, sok csatornára, kevés pénzből. 
A szinkronmunkákat egyéb költségeik mellett a 
sok csatorna között eloszló hirdetési díjakból és 
programdíjakból fizetik a TV-társaságok, érthető tehát, 
hogy főleg a piac kisebb szereplői számára az olcsó 
szinkron előfeltétele a működésnek. 

A szinkrondolgozók szempontjából szükségesnek 
mondható magasabb munkadíj a televíziós piac kisebb 
szereplői esetében azt jelentené, hogy jelen bevételi 
tételekkel számolva esetleg nem vállalnának be annyi 
szinkronrendelést, és megpróbálnának szinkronizált 
tartalmak nélkül érvényesülni a piacon. Az ilyen 
típusú túlélésre – a nézői elvárások miatt – kevés esély 
van, ezért a szinkron munkadíjak emelése könnyen a 
televíziós piac ritkulásához, a piaci szereplők és TV-
csatornák számának csökkenéséhez vezethetne, ami 
viszont a szinkron megbízások számának csökkenését 
is maga után vonná.

Egyenlőtlen	piaci	feltételek
A TV2 Csoport hazai tulajdonosi körének 

megjelenésével és az állami hirdetések 2016-ban 
tapasztalt ugrásszerű növekedésével megváltoztak 
a televíziós piac működésének törvényszerűségei, 
főként a legnagyobb kereskedelmi televíziós szereplők 
versenyében. Mivel a TV2 Csoport csatornáin 
a tartalomelőállításra több forrás jut, mint a 

versenytársaknál, ezért ott a szinkronizálásra is több 
energiát és erőforrást tudnak szánni. Ezt példázza az 
is, hogy csak ennél a csoportnál van lehetőség több 
fő foglalkoztatására abból a célból, hogy házon belül 
ellenőrizzék és javítsák a beérkezett szinkronokat.

Az éles és kiegyenlítetlen verseny másik 
következménye, hogy a TV2 főbb versenytársai ott 
fogják meg a költségeket, ahol tudják, és mivel alkuerejük 
magas a szinkronstúdiókkal szemben, ezért minden 
esetben erőből akadályozzák meg a költségnövekedést.

A	szinkronos	tartalom	nem	versenytényező
Az is csökkenti a szinkron értékét a televíziós 

társaságok szemében, hogy manapság jellemzően nem a 
szinkronos tartalmak azok, amelyekkel főműsoridőben 
versenyeznek a nézők figyelméért, hanem a televíziók 
saját gyártású showműsorai, vetélkedői, valóságshow-i 
és sorozatai. Ezek gyártása az egyik legdrágább tényező 
a tartalom-előállítás költségei között, mivel azonban a 
verseny szempontjából kiemelt stratégiai fontossággal 
bírnak, rájuk irányul figyelem és több erőforrás. Ez 
főként a nagy kereskedelmi csatornák és csoportok 
esetében megfigyelhető jelenség, de fontos trend az 
egész iparágban.

Lassan	csökkenő	kereslet
Bár a hirdetési bevételek kis mértékben ugyan, 

de növekedtek az elmúlt években, a klasszikus 
televíziós közönség folyamatosan csökken. Ez a 
csökkenés egyrészt demográfiai folyamatoknak, 
másrészt például a jórészt fiatalok körében változó 
fogyasztói szokásoknak köszönhető. A televíziózás 
szerepe lassan csökken, ami az iparági szereplőket 
pesszimistává teszi. Az olyan új típusú versenytársak 
megjelenése, mint a Netflix, a televíziós társaságokat 
is arra ösztönzi, hogy lépést tartsanak a technológiával, 
és például újabb informatikai szolgáltatásokkal vagy 
saját VOD platform üzemeltetésével keljenek versenyre 
új versenytársaikkal. Ezek az új típusú költségek még 
inkább elvonják a figyelmet az olyan klasszikus kiadási 
tényezőktől, mint a szinkron.
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Ha végigtekintünk az iparág különböző szintjein 
elhelyezkedő szereplők jellemző problémáin, akkor azt 
láthatjuk, hogy a főbb problémák egy része összefügg, 
tehát az iparág egészén átívelő problémacsoportokkal 
állunk szembe. A problémák egy másik része viszont 
kifejezetten a szinkrondolgozók és szinkronstúdiók 
közötti viszonyra jellemző és nincs közvetlen 
összefüggésben a megrendelői oldal adottságaival 
és nehézségeivel. Azt gondoljuk, a jövőben érdemes 
valamilyen módon mindegyik problémát orvosolni 
(vagy legalább enyhíteni), azonban fontos látni, 
hogy az iparág egészén átívelő problémák megoldása 
más eszközöket igényel, mint a szinkrondolgozók 
és szinkronstúdiók közötti viszonyban fennálló 
problémák. 

Elemzésünkben az iparág egészén átívelő 
problémaként azonosítjuk a jövedelmezőség kérdését, 
amely legélesebben a szinkrondolgozók esetében 
jelenik meg, miközben nagymértékben összefügg 
a szinkronstúdiók megrendelőkkel szembeni 
alacsony alkuerejével és a megrendelői piacok erős 
törvényszerűségeivel. Emellett mindhárom szint közös 
problémája, hogy a szinkron készítése során meg kell 
felelni a megrendelői piacok bizonyos kényszereinek és 
elvárásainak, amely mind a szinkronstúdiókra, mind a 
dolgozókra komoly terhet helyezhet. Ezen kényszerek 
közül ki kell emelni a szinkronizálásra szánt idő 
rövidségét, az extrém megrendelői szituációk és az 
ezekből fakadó elvárások kezelését.

Mindezek mellett a szinkrondolgozók számos 
problémája a szinkronstúdiókkal való kapcsolatuk 
rendezetlenségéből fakad. Általánosan újra kell tárgyalni 
a munkavállalás kereteinek különböző szempontjait: 
javítani kell a munkakörülményeken és biztosítani 
kell a szinkrondolgozók szociális és egészségügyi 
biztonságát. Tisztázni kell a szerződéses viszonyokat, 
javítani kell a felek közti információáramláson és 
biztosítani kell alapvető minőségi minimumokat. 
Mindez véleményünk szerint a szinkrondolgozók 
szinkronstúdiókkal szembeni (alku)erejének javításán 
keresztül érhető el, amely sok tekintetben független a 
megrendelői oldal működési logikájától.

VI.1  
Alacsony	dolgozói	
jövedelmek	a	
szinkroniparban

Tudván, hogy a szinkronban dolgozók díjazása 
mennyire alacsony és a bevételek reálértékben is egyre 
csökkennek, kutatásunk egyik legfontosabb kérdése az 
volt, hogy vajon van-e olyan pontja az értékláncnak, 
ahol a pénz „beragad”. Munkánk során arra jutottunk, 
hogy nincs egyértelműen ilyen szint, hiszen a céges 
beszámolók és a megbízási díjak elemzése alapján 
kimutatható, hogy a szinkronstúdióknál nem marad 
olyan mennyiségű haszon, amely alkalmas lenne a 
szinkrondolgozók bérrendezésére. A megrendelői 
oldalon sem látható egyértelműen, hogy a forgalmazók 
mindegyike képes lenne magasabb megbízási díjakat 
kigazdálkodni. Ettől függetlenül látható, hogy 
arányaiban nagyobb mértékű bevétel a megrendelői 
oldalon keletkezik, így az ő “hozzájárulásukra” lenne 
szükség ahhoz, hogy az iparági munkadíjak rendezése 
megtörténhessen. 

Ahogy a fentiekben is bemutattuk, a szinkronipar 
jövedelmezőségének helyreállításához szükséges bevétel 
leginkább a megrendelői oldalon áll rendelkezésre. 
Véleményünk szerint nem a szinkronstúdiókon 
keresztül kéne küzdeni azért, hogy a megrendelők 
többet szánjanak a szinkronra. A szinkronstúdiók 
azért nem alkalmasak az érdekérvényesítésre, mert 
alacsony alkuerővel bírnak a megrendelőkkel szemben, 
továbbá a jelen viszonyok között nehéz elképzelni azt, 
hogy a vezető stúdiók képesek összehangoltan fellépni 
és kooperálni egymással. Ezt az elmúlt évtizedben, a 
versenyhelyzet következtében elmérgesült személyes 
ellentétek és az eltérő jellegű tulajdonosi struktúrák 
valószínűtlenné teszik.

Ezért mindenképpen olyan megoldásokkal 
érdemes próbálkozni, amelyek a szinkronstúdiók 
aktív részvétele nélkül kényszerítenék arra a 
megrendelőket, hogy valamilyen formában többet 
fizessenek a szinkronért – ha lehetséges, közvetlenül a 
szinkrondolgozóknak. 
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VI.2  
Közös	jogkezelés

Ahhoz, hogy a szinkronstúdiókat kihagyva, 
közvetlenül a megrendelőktől (és a szinkron 
felhasználóitól) lehessen jövedelmet eljuttatni a 
szinkrondolgozókhoz, valószínűleg szükség lenne 
valamilyen közvetítő mechanizmusra, hiszen a 
szinkrondolgozók és a megrendelők közvetlenül nem 
állnak kapcsolatban. Ilyen közvetítő mechanizmus 
lehetne a közös jogkezelés intézménye, hiszen ebben az 
esetben egy közös jogkezelő szervezet érvényesítené a 
szinkrondolgozók munkája során keletkező szerzői és 
előadói jogokat. 

A jogok érvényesítése során a közös jogkezelő 
szervezet határozza meg a jogdíjakat a szinkronos 
tartalmak másodlagos felhasználása, azaz sugárzása 
kapcsán. Ezt a díjat gyűjtené be a piaci szereplőktől és 
fizetné ki megbízóinak, a szinkrondolgozóknak. 

Ilyen közös jogkezelés tömeges és párhuzamos 
felhasználások esetén merülhet fel, ami az audiovizuális 
tartalmak esetében elsősorban a televíziós felhasználást 
jelentené. Ez valamennyire leszűkítené a megrendelők 
körét, de mivel a megrendelések túlnyomó többsége 
a televíziós társaságok köréből érkezik, és ez az a 
piaci szegmens, ahol alacsonyabbak és problémásnak 
tekinthetők a szinkronért fizetett megbízási díjak, 
ezért a közös jogkezelés intézménye jól vehetné célba 
a problémák magját. Elemzésünk során arra jutottunk, 
hogy az elmúlt 15 évben alig változó átlagos tévés 
tekercsárak értéke csak az infláció miatt közel 41%-
kal kevesebbet ér, ezért egy olyan díj megállapítását 
tekintenénk arányosnak, amely legalább ezen 15 éves 
értékcsökkenés mértékét kompenzálja.

A közös jogkezelés hátránya, hogy hosszú és 
kockázatos a rendszer megvalósításának folyamata, és 
egyáltalán nem biztos, hogy a szinkrondolgozók kritikus 
tömegét sikerül az ügy mellé állítani és ezzel elérni, hogy 
kiterjesztett hatályú rendszerként működjön (melyben 
alapból mindenki részt vesz, de opt-out lehetőséggel ki 
lehet szállni). Mindazonáltal a közös jogkezelés még így 
is jó eszköze lehet annak, hogy a megrendelők számára 
adottság legyen a szinkron jogdíjakkal megemelkedett 
ára, amivel kapcsolatban nem lehet alkudni és nincs 
lehetőség másik szinkronstúdiót vagy szinkrondolgozót 
megbízni. 

VI.3  
Nem	megfelelő	
munkavállalói	
keretek

Az alacsony és csökkenő jövedelmek 
mellett kutatásunk során előtérbe kerültek azok a 
problémák, amelyek jellemzően a szinkrondolgozók 
munkavállalásának körülményeihez, kereteihez 
köthetők. Ezek közé tartozik például a 
szinkrondolgozó és a szinkronstúdió (illetve sok  
esetben a megbízó) közötti szerződéses viszony 
rendezése, a vállalkozói jogviszony miatt sokszor 
nem létező szociális munkajogok érvényesítése, az 
általános munkakörülmények javítása és a munkajog 
kikényszerítése ezen a területen. Nagy szükség lenne 
arra, hogy a dolgozók kellően informáltak legyenek a 
munkájukkal kapcsolatos kérdésekben, hogy például ne 
kelljen külön utánakérdezni a megbízási díjaknak vagy 
a megbízó kilétének és a szinkronizált tartalomnak. 
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VI.4  
Szakszervezeti	
építkezés,	 
közös	normák	
és	szabályok	
felállítása	és	
betartatása

Bármiféle közös fellépés további kritériuma, 
hogy a szinkrondolgozók hatékonyan együtt tudjanak 
működni és szükség esetén fel tudjanak lépni a az egyéb 
iparági szereplőkkel szemben. Ezért azt javasoljuk, 
hogy a már megkezdett és előrehaladott szakszervezeti 
építkezés folytatódjon a továbbiakban is, hiszen ez 
fontos platformja lehet bármilyen együttműködésnek, 
szakmán belüli diskurzusnak. 

Javasoljuk továbbá olyan mechanizmusok 
kialakítását, amelyek segítik a közös alapok 
megteremtését, közös normák és szabályok 
kialakítását, illetve az ezeket ellenőrző belső közösségi 
mechanizmusok megtervezését. A közös szabályok 
akkor is sokat jelentenek, ha éppenséggel nem „kifelé” 
szólnak, hanem a szinkrondolgozók közösségének. 



VII. Felhasznált 
források
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