
	
 

Szakképesítés megnevezése: Művészeti és 
médiafotográfus 

A szakképesítés OKJ száma: 54 211 10 

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés 
(technikus) 

 

A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet (211) 

A szakképesítés típusa: szakképesítés 

Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció 

Iskolai vagy szakmai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén 
alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

Képzés munkarendje: esti, vagy nappali/magántanulói rendszerben 

Időtartam az esti képzésben: 1040 óra – előtanulmányoktól függően változhat 

Időtartam a nappali képzésben: 4 félév – előtanulmányoktól függően változhat 

Lehetőséget biztosítunk a máshol megtanult – bizonyítvánnyal vagy modulzáró eredménnyel 
elismert – tantárgyak beszámítására. 

Összefüggő szakmai gyakorlat: Van 

Fizetési kötelezettség: 18 000 Ft + OKJ vizsgadíj 

Az oktatás munkarendje: 

Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk az OKJ vizsga megszerzésére a jogszabályok által 
megengedett lehető legrövidebb tanulmányi idő alatt. A tanulmányok időbeosztása rugalmas, 
kiscsoportos konzultációkkal megszervezve. Folyamatos vizsgalehetőség biztosítása, a tanulói 
igények maximális figyelembevétele mellett! 

Újdonságként jelenik meg képzésünkben a TÁVOKTATÁS. 

A hallgató a képzési idő egy részében otthon az online konzultáció lehetőségét igénybe véve, 
tanul, egy másik részében pedig konzultációkon vesz rész. 



	
Tankönyvek: A tankönyvek kikölcsönözhetők iskolánk könyvtárából, illetve a tantárgy 
jellegétől függően biztosítunk digitális tananyagot/jegyzetet.  

Életkori megkötés nincs, minden tanulni vágyót sok szeretettel várunk! 

Minden felmerülő kérdésére szívesen válaszolunk a 06-1-344-7000-es telefonszámon vagy a 
garabonc@enternet.hu e-mail címen! 

 A Művészeti és médiafotográfus szakképesítés (54 211 10) rövid leírása:  

A Művészeti és médiafotográfus hallgató egy igazi művészeti szakma, amely képviselője nem 
csak fényképeket készít vagy dokumentál, hanem képes művészi igényességgel képes 
megtervezni, megkoreografálni és megvalósítani a megrendelő vagy a saját maga 
elképzelését. Olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és 
esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő 
alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint multimediális munkát. Fotografál, 
mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. 
Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen 
reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. 
Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző 
értelmezések filozófiai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia 
hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A 
művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és 
művészettörténeti ismereteket sajátít el. Képes önállóan vagy egy csapat részeként dolgozni, 
alkotni.  

Iskolánk több mit 25 éve foglalkozik grafikusok és egyéb művészeti szakemberek képzésével. 
Tanulóink szerte a világban – Svájctól kezdve, Máltán át, az Egyesült Királyságig – 
helyezkedtek el, mint grafikusok, kiadványszerkesztők vagy fotográfusok és öregbítik 
iskolánk hírnevét. 

Iskolánk saját műhellyel rendelkezik, ahol a gyakorlati oktatás megvalósul. A gyakorlati 
oktatás során tanulóink a hagyományos és a modern fotós eljárások összességével is 
megismerkednek és elsajátítják azokat. A fényképezés mellett mozgófilmek készítésének 
alapjait is elsajátítják hallgatóink. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

Információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni a feladat 
értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való 
kivitelezésére alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok 
megoldására tudatosan és kreatívan használni álló- és mozgókép feldolgozó programokat 
archiválni, katalogizálni tipográfiát tervezni prezentálni nyomdai előkészítést végezni 
internetes megjelenést tervezni önállóan és csoportban dolgozni Szakmai vizsgáinak 
befejeztével a szakág különféle területein, felsőfokon folytathatja tanulmányait. 



	
A Művészeti és médiafotográfus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Szakmai vizsgamunka készítése 

Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból 

Írásos szakdolgozat készítése, amelyben bemutatja a folyamatot a tervezéstől, a fejlesztésen 
keresztül a megvalósításig 

 
A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:  

   Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök: 
   

3713 Fényképész 

Fénykép-, filmlaboráns 
Fénykép, film-világítástechnikus 
Fotóriporter 
Alkalmazott fotográfus 

 


