
Kamera kezelő  

tanfolyam szervezési ajánlás 
 

1. A tanfolyam óraszáma: 40 óra 
2. A tanfolyam megkezdésének feltételei: 
 

Iskolai előképzettség: alapiskolai végzettség 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

 

3. A tanfolyam tartalmának rövid leírása: 
 

Adott produkció által igényelt szakmai feladatok 
kikeresése/kiválogatása az írásos tervezetekből. Munkavédelmi és 
biztonsági előírások szigorú betartatása. Feladatok megszervezése, és az 

elvégzett munkák ellenőrzése. Produkcióbarát kapcsolatépítés és –
fenntartás. 

 
A produkció jeleneteinek mozgóképi rögzítése a vezető operatőr (aki nem 
áll a kamera mögött) tartalmi szempontú irányításával. A felvételi 

eszközök helyszínre szállít(tat)ása, majd visszavitele. A jelenet–
beállítások által megkívánt megvilágítási viszonyok megteremtése. 
Téma, illetve cselekmény kívánta meg– és bevilágítások, 

kameramozgatás. Vezető operatőr által irányított kamerakezelés. 
 

4. A résztvevő tanfolyam végén képessé válik: 
 
− filmnyersanyagok és digitális adathordozók (fény– és 

színérzékeny) tulajdonságainak ismeretében azok kiválasztására 
− kameramozgató eszközök megválasztására 

− gépmozgások dramaturgikus kivitelezésére 
− a felvevőgép üzembe helyezésére, tartozékainak biztosítására 
− a produkció fotografálási stílusának meghatározására, szakmai 

megbeszélés szerinti konkretizálására 
− jelenetek képszekvenciákra bontására 
− szcenikai elemek számításba vételére 

− adott látványok “bekeretezésére”: snittről snittre komponálására 
− adekvát technikai ismeretek birtokában való kamerakezelésre 

− a megvilágítási viszonyokhoz való érdemi, “képnyelvű” 
hozzászólásra 

− forgatásetapokat/felvételeket követő–tesztelő muszterek 

ellenőrzésére 
− szükség esetén a felvételek utólagos korrekcióira, olykor 

megismételt fotografálásra 

− az exponált filmek, digitális adathordozók lead(at)ására 
− a felvételi eszközök visszaszállít(tat)ására, valamint 

filmnyersanyagok, digitális adathordozók vissza– és 
továbbadására 

 

5. A tanfolyam vizsgával zárul. 



 

Vizsgára bocsátás feltételei: 
Egy tetszőleges témájú és műfajú filmben a szükséges adott szakmai 

munka megtervezése, elvégzése és dokumentálása. 
 
A vizsgatevékenység 

 
A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafilm megbeszélése 
 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság tagjai a vizsga feladat 
értékelése alapján kritikai észrevételeket fogalmaznak meg, és 

kérdéseket tesznek fel a vizsgázónak, valamint az értékelésnél a 
vizsgafilmre adott érdemjegyet annak figyelembevételével erősítik meg 
vagy korrigálják, hogy a felvetésekre a vizsgázó milyen felkészültséggel 

és érzékenységgel reagál. 
 

6. A tanfolyami feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 
meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék 

 Számítógép 

 Stúdió– és kézi–kamerák 
 Monitorok 
 Kameramozgató eszközök 

 Digitális fényképezőgép 
 Fénymérő 

 Színhőmérséklet–mérő 
 
7. A tanfolyam elvégzéséről a képző igazolást állít ki. 

 

 


