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Digitális és filmes 

F o t ó t a n f o l y a m

Az utóbbi idôben a fotózás széles körben elterjedt 
hobbivá vált. Szinte minden háztartásban van már 
digitális fényképezőgép. A megfelelô tudás meg-
szerzése és a fotótechnikai praktikák, fortélyok 
ismerete nélkül azonban önmagában a felszerelés 
és az ambíció is kevésnek bizonyulhat. Fotóisko-
lánkban a résztvevők a hazai fotósélet kiválósá-
gai, elismert fotográfusok szakavatott útmutatá-
sával sajátíthatják el a digitális és filmes fotózás 
technikáját, immáron 2008 óta. A szakmai tudás 
elsajátítása mellett fontos szempontnak tartjuk, 
hogy tanulóink minél inkább örömüket is leljék  
a fotózásban. Cégünk bejelentett Felnőttképző 
Intézmény (B/2020/002612). 
 
Kiket várunk? 
 
A teljesen kezdôktôl a gyakorlottabb fotózni vá-
gyókon át bárki jelentkezhet, beleértve azokat is, 
akik évek vagy akár évtizedek óta fotóznak, és  
a tudásukat akarják tökéletesíteni. Akadhatnak, 
akik nem rendelkeznek még felszereléssel, szá-
mukra a gyakorlatok idejére díjmentesen biztosí-
tunk fényképezôgépeket és minden szükséges 
felszerelést.
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Oktatási módszerünk 
 
Az elméleti háttér mellett sokrétû 
gyakorlati képzést biztosítunk ki-
válóan képzett, a fényképezést 
mûvészi fokon gyakorló, segítô-
kész szakemberek segítségével.  
 
Az elôadásokat hétfõnként 18.30-
tól tartjuk, a gyakorlatokat egyéni 
jelentkezés alapján - alkalmaz-
kodva a hallgatók idôbeosztá-
sához - pénteken, szombaton és 
vasárnap. 
 
Az elõadások után és a gyakorla-
tokon az oktatók készséggel állnak 
rendelkezésre a felmerülô kérdé-
sek megválaszolására.  
 
A nálunk végzettek közül többen is 
nemzetközi és hazai rangos fo-
tópályázatok díjazottjai, továbbá 
külföldi és hazai magazinokban 
publikálnak. 

Gyakorlatok, idõbeosztás 
 
A gyakorlatok időpontjai rugalma-
san alkalmazkodnak a hallgatók 
változó időbeosztásához.  
 
A hétvégeken lebonyolításra kerü-
lő gyakorlatoknál néhány nappal 
az adott gyakorlat előtt e-mail-ben 
kell majd jelezni, hogy melyik napon 
(ezen belül is délelőtt, kora- vagy 
késő délután) akar részt venni va-
laki a gyakorlaton. Egy adott gya-
korlatból több hétvége közül is le-
het választani.  
 
A két természetfotós gyakorlat vi-
déki természetvédelmi területen 
lesz 7-8 fős csoportokban, reggeli 
kezdéssel naplementéig tartanak.  
A többi gyakorlat 2-3 órás.  
 
A szabadtéri modellfotózások 5-6 
fős csoportokban lesznek megtart-
va, modellel és sminkessel.  

A műtermi modellfotózásokat szin-
tén 5-6 fős csoportokban egy pro-
fesszionális stúdióeszközökkel fel-
szerelt fotóműteremben tartjuk a 
divatfotók és kifutók világában jár-
tas modellekkel, sminkes-fodrász-
szal, stylist-tal.  
 
A photoshop gyakorlatokon cso-
portonként maximum 10 fő vesz 
részt, jól felszerelt számítástechni-
kai laborban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igény szerint lesznek konzultációk, 
ilyenkor több idő van az egyéni kér-
dések megválaszolására és ezek 
segíthetik a tananyag tökéletes 
elsajátítását.

Milyen gépekkel dolgozunk? 
 
Alapvetôen digitális tükörreflexesek-
kel, ezekkel kiváló minôségû felvé-
telek készíthetôek. Ha még többet 
szeretnénk kihozni a képalkotás adta 
lehetôségekbôl, akkor érdemes ún. 
középformátumú filmekkel, gépek-
kel fotózni, így típustól és képmé-
rettôl függôen akár 30-40 mega-
pixeles képet is rögzíthetünk.
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Elôadók és helyszínek

Az oktatás helyszínei: 
 
Előadások és néhány gyakorlat: 
Ferencvárosi Mûvelõdési Központ 
1096 Budapest, Haller u. 27. 
 
Elérhető a 3-as (kék) metró Nagyvárad téri 
megállójától a Közvágóhíd irányába menő 
24-es villamossal vagy a Jászai Mari tér 
felé menő 2M villamossal (mindkét esetben 
csak egy megálló). 
 
Többi gyakorlat: 
Vidéki tájvédelmi körzetekben  
Budapesti fotómûteremben 
Szabadtéri helyszínen 
Számítástechnikai laborban

Az elôadásokat és a gyakorlatokat minden 
szakterületrôl a hazai fotográfia jeles  
képviselôi tartják. 
 
Szandelszky Béla fotóriporter és videó újságíró  
(Associated Press), többszörös Magyar Sajtófotó díjas 
 
Vadász Sándor természetfotós, az Év Természetfotósa  
pályázat nyertese, több hazai természetfotós verseny 
díjazottja 
 
Szigetváry Zsolt Balogh Rudolf-díjas fotóriporter,  
többször nyert World Press Photo díjat 
 
Szipál Péter hollywoodi portré fotográfus  
 
Körmendi Imre mûtermi fotográfus, tárgy- és ételfotós 
 
Matis Edit hazai hírességek sminkese, illetve divat-  
és lak-berendezési anyagok stylistja 
 
Vancsó Zoltán Balogh Rudolf-díjas fotográfus,  
számos fotópályázat és fotográfiai díj nyertese 
 
Karl Péter reklám-, modell- és divatfotós
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A címek után rövid ízelítôk olvashatók a teljesség  
igénye nélkül, a gyakorlatok vastaggal szedve. 
 
1.   Képszerkesztés, képkivágás, kompozíció, 
      képszerkesztési szabályok elsajátítása, legyen  
      szó természet- portré, tárgyfotóról, vagy akár 
      hétköznapi eseményrôl. 
 
2.   Képriportok, képsorozatok 
 
3.   Alapvetõ fotográfiai fogalmak, tudnivalók. 
 
4.   Portréfotó, glamour, akt. 
 
5.   Kompozíció, archiválás, hogyan dolgozzunk  
      fel nagyobb képanyagokat? 
 
6.   Divatfotózás szabadtéren, csinos modellel, 
      sminkes és stylist közreműködésével,  
      technikák, fortélyok, világítástechnika. 
 
7.   Alapvetô retusálás, képbeállítási technikák 
     elsajátítása Lightroom programmal. 
      RAW és JPEG formátumok szerkesztése, fotók 
      rendszerezése, alapvető képbeállítási funkciók, 
      élesítés, vízszintezés, színek stb. 
 
8.   Alapvető retusálási, képbeállítási technikák 
     elsajátítása Photoshop programmal. 
      Minőségi fekete-fehér képek készítése, web-re 
     alkalmazás, szűrők, képi effektek, bőrhibák  
     és egyéb képi hibajavítások. 
 
9.   Csendélet és ételfotózás, styling, mûterem 
      használata 

Előadások és gyakorlatok
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10. Képkompozíció, képszerkesztés gyakorlat.  
 
11. Modellfotó, portréfotó mûteremben. 
      Modellek fotózása professzionális  
      mûteremben stúdióvakukkal, fényterelőkkel, 
      sminkes és stylist közreműködésével, tippek,  
      trükkök, világítástechnika. 
 
12. Képértékelési gyakorlat a fotómûvész 
     szemszögébôl. 

 
13. Fekete-fehér fotográfia. 
 
14. Riportfotós képértékelési gyakorlat. 
 
15. Természetfotózás elmélete. 
      Növények, állatfajok és egyéb élôlények  
      elôfordulása, ismerete. Alkalmazkodás  
      a természethez, az idôjáráshoz.  
      Fények használata a szabadban, a téma 
      megvilágítása kültéren, les-sátor felállítása, 
      álcázás, trükkök és általában véve  
      a felszerelés használata természetfotózáskor. 
 
16. A riportfotózás alapjai. 
 
17. Természetfotózás tájvédelmi körzetben I. 
      Tájképek, 180 és 360 fokos panorámafotó, 
      naplemente, virág-makrofotó, közel- 
      felvételezés, épület- és enteriőr fotózása. 
 
18. Természetfotózás tájvédelmi körzetben II. 
      Tájképek, vadállatok, madarak, vízesések, 
      tavak, hüllõk, virágok fotózása, makrofotó, 
      közel-felvételezés. 
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19. Természetfotó képértékelési gyakorlat. 
 
20. Multimédia. 
 
 

A fotótanfolyam 

kezdete: 
 

2023. szeptember 3., hétfő 
 

(kezdés 18:30-kor a Ferencvárosi 

Művelődési Központban)



Egyéb tudnivalók
A képzésrôl 
• az elméleti képzés 40 óra (10 alkalom), közös foglalkozásokon 
• a gyakorlati képzés 42 óra (10 alkalom) 
 
 
• a teljes képzési díj (bruttó 160.000 Ft) befizetése  
  4 egyenlő részletben is lehetséges 
• helyek korlátozott számban, a korábban jelentkezők  
  előnyben vannak! 

 
Amit ezért nyújtunk 
• színvonalas elméleti és gyakorlati képzés 
• a tanfolyami foglalkozásokon túl fakultatív jelleggel  
   konzultációs lehetőség 
• igény esetén a gyakorlatok idejére a felszerelés ingyenes 
   biztosítása, beleértve digitális fényképezőgépet, objektívet valamint 
   egyéb fotós tartozékokat 
• a tanfolyam könyvtárának használata (hazai és idegen nyelvû 
   szakkönyvek, fotóújságok, újság ritkaságok) 
• ismerjük a legtöbb értékesítési csatornát, folyamatos vásárlási 
   tanácsokkal segítjük hallgatóinkat (milyen felszerelést, miért,  
   hol érdemes megvenni) 
• a résztvevők kedvezményt kapnak digitális fotókidolgozásra 
• jegyzet 
 
A résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapnak. 
A végzetteknek szakmai konzultációs lehetőség a tanfolyam  
elvégzése után is.
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