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Alkalmazott fotográfus 

2010. szeptember 01-től indul az új moduláris képzés. 
Szakmaszám: 54 211 01 0000 00 00 

Általános szakismertető 

Az alkalmazott fotográfus olyan alkotó gondolkodású szakfényképész, aki magas gondolati és 
esztétikai színvonalon képes a legkülönbözőbb fénykép felhasználási területekhez (reklám, 
illusztráció, riport, stb. akár nyomtatásban, akár elektronikus megjelenítésben) kapcsolódó 
fényképészeti megbízások teljesítésére. 
El tudja végezni az analóg (ezüst alapú) fekete-fehér laborálási feladatokat.  
Ismeri és magas színvonalon képes alkalmazni a digitális képfeldolgozás technikáját és 
lehetőségeit. 
Szakszerűen képes instruálni analóg és elektronikus (digitális) fotólaboratóriumot. 
Az alkalmazott fotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti 
ismereteket sajátít el, hogy képes legyen tervezési és alkalmazott fotográfiai feladatai 
megoldására. 

Szaktanáraink ajánlása 

A hagyományos fényképezés és képkidolgozás alapjai mellett a digitális képfeldolgozás is a 
tematika része. Az autonóm és a konceptuális fotózás lehetőségein túl az alkalmazott 
fotográfia szakmai gyakorlati ismeretét fontosnak tartjuk, szeretnénk elérhetővé tenni a 
professzionális eszközök ismeretét, használatát, beszerzésük és az alkalmazásuk 
lehetőségeit. A szak megvilágítva a szakmában rejlő specifikumokat a személyiséggel 
összeforrva teszi alkotóvá, művésszé a végzettség birtokában a fotózás és a szakma iránt 
érdeklődőket. A diákok hétköznapi és a speciális alkotói folyamatokba is belekóstolhatnak.  
Olykor éles helyzetekben nyílik alkalmuk tanáraik segítségével részt venni egy-egy szakmai 
kihívás megvalósításában. A digitális képfeldolgozás kapcsán az iskola és szakemberei 
biztosítják az itt tanulókat arról, hogy a gyakorlatban használt modern, olykor a 
legmodernebb eszköz és technikai ismereteket szerezzék meg. Gyakorlati műhelyeink 
felszereltsége a régióban egyedülálló. A fotóműterem és laborgyakorlat a szakma 
hagyományos kereteinek a megismerését biztosítja a diákoknak, nem feledve a 
hagyományokat és a művészi megjelenítést.  
Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik jó eséllyel képezhetik magukat tovább 
valamelyik művészeti egyetemen (Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Moholy- Nagy 
Művészeti Egyetemen, Pécsi Egyetem művészeti kara, Kaposvári Egyetem fotográfus 
szakjain) illetve megkezdhetik önálló fotográfus munkájukat vagy elhelyezkedhetnek grafikai 
stúdiókban, folyóiratoknál, könyvkiadóknál kreatív munkatársként. 

Képzési idő 

 Teljes képzési idő: 2 év 
 Nappali tagozaton heti 5 alkalommal,  
 napi maximum: 8 tanítási órában (az órarend beosztása szerint), 
 heti óraszám: 34 óra/hét, 
 engedélyezett hiányzás a törvényi előírásoknak megfelelően. 
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 3 hét összefüggő szakmai gyakorlat júniusban (napi 6 óra) 
Az órarendet augusztus végén készítjük el és szeptemberben a beiratkozáskor ismertetjük. 

Kedvezmények 

 diákigazolvány 
 egészségbiztosítotti jogviszony 
 családi pótlék 
 pontbeszámítás szakirányú továbbtanulás esetén 
 EuroPass bizonyítvány kiegészítő 

Felvételi követelmények 

 érettségi 
 szakmai alkalmassági (felvételi vizsga) 
 egészségügyi alkalmassági (házi orvosi) 

Oktatott tantárgyak 

Tantárgy/óraszám  13. évfolyam 14. évfolyam 
Művészettörténet 3 3 
Esztétika 1 1 
Néprajz 0 2 
Betűrajz 2 0 
Ábrázoló geometria 1 0 
Gazdasági ismeretek 2 0 
Szakmai tervezés 2 2 
Szakmai gyakorlat, elmélet 14 14 
Analóg és digitális képfeldolgozás 3 0 
Fényképészeti utómunka 0 1+2 
Rajzolás-festés 6 6 
Portfólió készítése 0 3 

Összesen: 34 34 

Szakvizsga 

2 év után a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Felvételi vizsga részei 

Jelentkezés: Jelentkezési lapon, beadási határidő: 2010. június 30. 
Felvételi időpontja: 2010. július 01. (csütörtök) 9 óra. 
Pótfelvételi: 2010. augusztus 16. (hétfő) 9 óra, 2010. augusztus 23. (hétfő) 9 óra. 

További információk 

Szakképzésért felelős: Kiss Papp Csilla igazgatóhelyettes 
Ügyintézés, információ: az iskola 108-as irodájában, vagy az 52/413-326/18-as melléken. 


