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Tisztelt Polgármester Úr! 

A Magyar Hollywood Tanács (MHT) 2016 óta működő civil szervezet, amely egyre szélesebb 

körben válik ismertté, egyre nagyobb sajtó és társadalmi visszhangot kap tevékenysége. Az 

elmúlt nyolc hónapban közel háromtucat rendezvényt szerveztünk szerte az országban, számos 

Önkormányzattal, kulturális intézménnyel és fesztivállal együttműködve. Az MHT facebook 

oldala:  

https://www.facebook.com/Magyar-Hollywood-Tanács-Hungarian-Hollywood-Council-

1013048645476312/ 

A Magyar Hollywood Tanács a magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi filmes 

világhírességek emlékét kívánja megőrizni, eredményeiket, sikereiket minél szélesebb körben 

akarja bemutatni. E magyar származású hollywoodi filmikonok szülőhelye Önkormányzataival 

együttműködve ismertté fogjuk tenni az adott településhez való kötődésüket, másokkal meg az 

országimázsunkra való hatásukat. A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált 

vagy nem formalizált kisközösségek létrehozásában vagy a már létező kisközösségek 

kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztésében, a kisközösségek szervezett 

programjai tárházának bővítésében vagyunk érdekeltek. Az önkéntességre való hajlandóság 

növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel 

együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok 

megvalósítása fontos célként jelenik meg alapelveinkben. Ehhez a közösségfejlesztés 

területében érintett és az iránt érdeklődők képzésével, tapasztalatcseréjének biztosításával is 

hozzá szeretnénk járulni.   

A Szegeden – az MHT együttműködésével - megrendezésre kerülő 2017 májusi Zsigmond 

Vilmos Filmfesztivál folyományaként így kiválóan illeszkedik a koncepcióba az amatőr 

operatőr alkotó tábor megrendezése. Az alkotó táborok sorában operatőri, forgatókönyvírói, 
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rendezői képzési lehetőségeket biztosítunk majd. Az első ilyen ötnapos rendezvényre 2017 

június végén kerül sor az MHT, a KissFilm Stúdió és a szegedi Belvárosi Mozi közös 

erőfeszítéseivel. A közösségépítés, a filmes hagyományok megőrzése mellett a képzés 

utókövetési tervvel is számol. A képzésen résztvevők iskoláiban, közösségeiben, településein 

közösségszervezési célzattal ösztönözzük azoknak a helyi szerveződéseknek a létrehozását (pl. 

Magyar Hollywood Filmklub, a települések helyi életéről szóló filmes híradós csoport a 

közösségi hírportálon stb.), ahova elvisszük majd saját rendezvényeinket is. Így, az egyszeri 

képzés önkéntes alapon folyamatos további közösségépítő programokat, programsorozatokat 

jelent az adott helyi közösség számára.  

Az alkotótábor amatőr célcsoportjának korosztálya az általános iskola 8. osztályától a 

gimnázium utolsó osztályáig tart. A foglalkozások elméleti és gyakorlati részre tagozódnak, 

amelyeken egyrészt bemutatásra kerül a magyar szakértelem a hollywoodi filmoperatőri 

szakma mindennapjaiban és a filmnyelv, kamerakezelés, forgatókönyvírás, vágás, utómunkák 

technikája. A résztvevő fiatalok az alkotótábor során saját filmet készítenek, amelyek az utolsó 

napon „fesztiválkeretben” versenyen indulnak megfelelő elismeréssel és díjazással. 

Az alkotótáborban az MHT szakemberei végzik az oktatást, a résztvevők bentlakásos 

rendszerben szállást és ellátást is kapnak. 

Megfelelő magyar szponzorok részéről kerül biztosításra a munkához szükséges technikai 

háttér (vágóprogramos laptopok, megfelelő technikai színvonalú kamerák stb. – saját kamerát 

hozhatnak a résztvevők.) 

A kezdeményezés újszerűsége és szakmai színvonala, valamint az MHT célkitűzései alapján 

úgy véljük, hogy az Önök Önkormányzatának is hasznos lenne, ha településükről 1-2 fiatalt 

delegálnának ebbe az alkotótáborba. A képzésen átesett fiatalok aztán a helyi 

rendezvényszervezési, kulturális és filmes hagyományörző tevékenységben aktívan tudnak 

részt venni.  Az alkotótábor részletes programját, beleértve a pontos helyszínt, oktatási tervet 

május elején megküldjük. Az ötnapos oktatást, ellátást, szállást, technikai eszközök biztosítását 

100%-ban fedező költségek összege előreláthatóan kb. 70 ezer forint lesz egy főre. A delegáló 

önkormányzatok részére kiadványainkban promóciós megjelenést biztosítunk, igény szerint a 

Magyar Hollywood tanács együttműködő partnereivé válnak (ha még nem azok). 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Bízunk abban, hogy az MHT javaslatát Ön is időszerűnek, előremutatónak, hasznosnak és 

közösségfejlesztés szempontjából is célszerűnek tartja, ezért településéről 1-2 fiatal delegálását 

kezdeményezni fogja. A szervezési munkák összetettsége és időigényessége miatt tisztelettel 

kérjük, hogy válaszát legkésőbb 2017. május 2-ig szíveskedjen hozzánk eljuttatni a 

magyarhollywoodtanacs@gmail.com címre. Bármilyen további kérdés esetén természetesen 

állunk rendelkezésére az e-mail címen vagy a +36 30/9546245 mobiltelefonszámon.   

Budapest, 2017. április 13. 

Tisztelettel:                                   Bokor Balázs 

       Bokor Balázs 

                                                                a Magyar Hollywood Tanács elnöke 
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