
 
MYSTIC ACADEMY KFT 

 
 

A cégről 
 
A Mystic Academy Kft 2018. szeptemberében alakult azzal a céllal, hogy  Mystic Production 
Kft korábbi oktatási eredményeit kamatoztatva  önálló cégként kizárólag felnőtt képzéssel, 
különösen filmes hiányszakmai képzésekkel foglalkozzon.  
 
Mystic Academy alapítója, Eszlári Beáta több évtizedet dolgozott a filmszakmában. 
A Színház és Filművészeti Főiskola Vágó szakának elvégzése után TV-játékok, játékfilmek, 
dokumentum filmek elkészítésében vágóként működött közre, munkásságát 1999-ben Balázs 
Béla- díjjal jutalmazták. 
Sok, ma már elismert filmes szakembert vezetett be a film készítés rejtelmeibe. 
 
 
                                                                     Képzéseink 
 
2016-tól Eszlári Beáta munkatársával együtt rendszeresen szervezett filmszakmai képzéseket, 
évente nyújtott be pályázatot a Magyar Nemzeti Filmalap által meghirdetett hiányszakmai 
képzésekre és több filmszakmai hiányt pótló képzés eredményes lebonyolítása fűződik 
nevükhöz. 

 
A Magyar Nemzeti Filmalap által támogatott rendezőasszisztens, felvételvezető, 
vágóasszisztens, produkciós koordinátor, utómunka koordinátor és berendező, valamint 
jövőben induló államilag támogatott filmszakmai képzéseink mellett 2019-től a felnőttképzés 
több más formája is kezdetét veszi cégünknél. 
 
 

Tervezett képzéseink 
 
Mystic Academy elsődleges célja olyan engedélyezett és államilag elismert OKJ-s képzések 

indítása, ahol az oktatási színvonal mellett hivatalos, az Európai Unió által is elfogadott 

képzéseket szervezhetünk. 

 

Másik képzési célkitűzésünk hiánypótló jellegű: az OKJ jegyzékben nem szereplő, elsősorban 

filmes B kategóriás hiányszakmai képzések beindítása. 

 

További célunk D kategóriás intenzív képzések megkezdése olyan filmes hiányszakmák 

keretében, amelyek viszonylag rövid idő alatt elsajátíthatók. Tervezett intenzív filmes 

képzéseink 2019. szeptemberétől: mikrofonos, ruha-és jelmezfelelős, filmfotós, sminkes 

asszisztens, fodrász asszisztens. New media és egyéb képzéseink: quantum kommunikáció 2.0, 

Do it yourself, vállalkozói alapismeretek. 

 

                                                   

 

 



A képzések szervezése 

 
A tanfolyamok 10 fő jelentkezése esetén indulnak. Oktatóink a hazai-és nemzetközi filmes 

szakma jeles, elismert képviselői. A képzések hetente egy alkalommal, a vidéki, a határon túli, 

a más oktatási intézményekben tanulmányokat folytató, illetve munkaviszonnyal rendelkező  

jelentkezőknek is  optimális időpontban, szombati napokon 4-6 órában folynak. 

 
A filmszakmai képzéseink valamennyi formája érdeklődésre tarthat számot a filmszakma iránt 

érdeklődő fiatal, legalább középfokú végzettséggel, középszintű angol nyelvtudással, 

számítógépes ismeretekkel, bizonyos mértékű vállalkozói szemlélettel és gazdasági 

alapismeretekkel rendelkező fiatalok körében, hiszen egy intenzív, jól megválasztott szakmai 

képzés során szerencsés esetben már a gyakorlati képzést biztosító helyszínen zökkenőmentes 

lehet a munkavállalás és a tanfolyamot követően a szakmai képzésekhez kapcsolódó kevésbé 

tőkeigényes vállalkozások is gyorsan beindíthatók.  

 
A felnőttképzések szervezése során egyrészt szeretnénk felvenni a kapcsolatot oktatási 
intézményekkel, középiskolákkal, egyetemekkel, ahol képzéseinket népszerűsíthetjük, 
másrészt igény esetén a filmes hiányszakmák mellett más kulturális vagy gazdasági területen 
jelentkező hiányszakmák felnőttképzéseinek szervezésében is hatékonyan részt tudunk venni.  
 


