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Az André Kertész Fotográfiai Intézet két létrehozandó szakot foglal magában:

Fotórestaurátor

Kézműves fotográfia

1. A két szak párhuzamos beindítását mindkettő halaszthatatlan volta mellett a takarékossági 

szempont indokolja: a tantárgyak jó 1/3-ukban azonosak, nem is beszélve a laborokról és egyéb 

eszközökről.

Az alábbi tantárgytáblázatból a fotórestaurátor szakos hallgatók számára az Intézet által oktatott 

gyakorlati tantárgyak közül a  

- a negatívtechnika alapozó tantárgya: 2.1.

- az összes képkészítési technika: 3.1-3.11.

az elméleti tantárgyak közül a

- bevezetés a szakirodalomba: 1. 

- a fotótörténet: 4.1.-4.3.

- a fotóművészet története: 5.1.-5.3. 

tantárgyak, ill. tantárgycsoportok lennének kötelezők.

Ezekhez járul még a fotó szaknál jóval elmélyültebb fotókémiai ismeretek oktatása: a leendő 

művész hallgatóknak bőven elegendő annyit tudniuk, hogy az egyes vegyszereknek mi a hatásuk – 

a fotókonzerváló és -restaurátor szakos hallgatóknak a pontos vegyi folyamatokkal is tisztában kell

lenniük.

 

2. A Fotórestaurátor szak körvonalai egyebekben, a restaurátorképzés felől nézve még nem 

alakultak ki, mivel a Restaurátor Intézet vezetője, Menráth Péter mindeddig nem adott rá alkalmat, 

hogy elképzeléseinket előadjuk, illetve egyeztessük az Intézet terveivel. 



Pedig a Fotókonzerváló és fotórestaurátor szak, illetve képzés beindítása nem tűr további 

halasztást. Kb. 2 milliárd (!) fotó van ma a közgyűjteményeinkben, melyekre egyetlenegy 

szakképzett (Stress Judit: OSZK ) és egy autodidakta (Ormos József: NM ) fotórestaurátor jut. Ez a

helyzet már régóta tarthatatlan, és előbb-utóbb botránnyá fog dagadni.

A fotókonzerválás és -restaurálás komoly papírrestaurátor felkészültséget igényel. Jelenleg 

azonban nincs önálló papírrestaurátor-képzés az egyetemen: csak az a tárgyrestaurátor szak utolsó 

évében tanulnak a hallgatók effélét. Pedig a fotográfiák mellett a grafikai lapok, kéziratok, 

térképek stb. konzerválására és restaurálására is egyre nagyobb az igény.

Az oktatás korszerűsítése szerintünk előbb-utóbb szükségszerűvé, a kreditrendszer bevezetése 

pedig lehetővé teszi, hogy egyre többen válasszák a papírrestaurátor szakmát vagy hivatást. Köztük

nyilván sokan lesznek, akik fotókonzerválással és -restaurálással (is) szeretnének foglalkozni, 

hiszen már most is nagy az igény erre.  

Intézetünk és Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója minden fotós szakmai 

segítséget kész megadni a fotókonzerváló és fotórestaurátor képzés beindításához.

 

3. Kézműves fotográfia szak: önálló kisszak (évfolyamonként 7-8 hallgató). 

Fotóművész diplomát ad, két szinten: undergraduate (3 éves alapképzés) és graduate (2 éves 

szakképzés). Szakirányú, ill. posztgraduális képzéssel ezek mellé fotórestaurátor végzettséget, ill. 

második diplomát lehetne szerezni.

A kétszintű képzéssel egyrészt a bolognai folyamat, az egységes Európai Felsőoktatási Térség 

elvárásainak tettünk eleget. 

Másrészt abból indultunk ki, hogy a képzőgimiből, mely nemrégiben az MKE-hez került, s ahol 

már van fotóoktatás, hamarosan főiskola lesz. 

Alapképzési modulunk a beindítandó főiskola fotó szakának tanrendje lehet. 

A szakindítás indoka: 



3.1. Valójában az szorul magyarázatra, hogy André Kertész, Moholy-Nagy, Brassaï, Robert Capa 

és a többi fotógigász hazájában – szemben az európai gyakorlattal, ahol minden képzőművészeti 

egyetemen és főiskolán magától értetődően van fotó szak – miért nem volt soha és miért nincs ma 

sem fotóművészképzés az erre leginkább hivatott egyetemen. 

Ez a helyzet legalábbis indokolatlan, s még inkább érthetetlen lesz a csatlakozás után. A fotó szak 

beindítása tehát az első lépés lenne a felzárkózáshoz a művészképzés ezen területén.

3.2. Az Iparművészeti Egyetem értelemszerűen mást: alkalmazott (reklám-) fotográfiát oktat, azt 

is csupán szakirányú képzéssel, a grafikus tervező szakon belül. 

Jelenleg kényszerűségből az is ott tanul, aki valójában nem alkalmazott fotós, hanem fotóművész 

szeretne lenni - s ezen a felemás helyzeten nemcsak a fotóművészet, hanem az alkalmazott fotós 

szakmák is veszítenek.    

4. Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy nagy külföldi alapítványok (Getty, Soros, a New 

York-i Kertész alapítvány stb.) mennyiben tudnák anyagilag segíteni az Intézet, ill. a két szak 

felállítását és fenntartását.  

Elképzelhető egy olyan konstrukció, hogy minden forinthoz, mely külföldi alapítványoktól jön, a 

minisztérium hozzátesz ugyanannyit, és/vagy fordítva.

5. A fotóművészet mai méltó megítélését Magyarországon nehezíti az a tény is, hogy a 

művészettörténészek és a művészettörténész hallgatók nincsenek tisztában sem a manuális 

fotográfiai képalkotás technikai nehézségeivel, sem a fotótörténet és a fotóművészet történetének 

kérdéseivel. Ugyanakkor komoly érdeklődés mutatkozik köreikben e szakterületek iránt: egyre 

több művészettörténész ír fotográfiai témákról – sajnos, a többségük fotós szakmai felkészültség 

nélkül, s ezért a fotós szakma felől nézve hiteltelenül.

Lehetővé kellene tenni, hogy pl. az ELTE Művészettörténeti Intézet elismerje a Fotótörténet és a 

Fotóművészet története tantárgycsoportok hallgatását saját tanrendjében (pl. spec.kollként). Az 

ELTE  illetékes vezető tanára, Szőke Annamária támogatja ezt az elképzelést.



5.1. A leendő művészek és művészettörténészek számára kölcsönösen gyümölcsöző lehet, ha közös

szakmai kirándulásokat és nyári alkotótáborokat szerveznénk. 

Az alábbiakban a Kézműves fotográfia szak tervezetét ismertetjük:

Kísérleti jelleggel 2004-2005-ben indul, 8-8 fővel, az Intermédia tanszék keretében. Teljes 

üzemben a két évfolyam végigkísérése után, 2010-től működik, önálló szakként. A kísérleti 

stádiumban végzett hallgatók közül kerülne ki később a tanszéki oktatók egy része.

Két legnagyobb gond: 

1. Elhelyezése: hol legyen? Célszerűen az Intermédia közelében, az Epreskertnél.

Meg kellene vizsgálni, hogy a Főváros tudna-e segíteni az elhelyezésben, ill. a helyiségek 

építészeti és műszaki kialakításában.

Minimális helyigény:

-  2 db. 15 fős tanterem: min. 30-30 m2

-  4 db. tanári szoba: min. 15-15 m2

- 1 db. közös tanári (előadói) szoba: 30 m2

- műterem: min. 100 m2 + eszközraktár: min. 20 m2

- 4 fotólabor: kezdő, haladó (nagy formátumú), alternatív és színes. A laborok egyenként min. 20 

m2-esek 

- 2 nyersanyag- és vegyszerraktár: 15-15 m2

- száraz helyiség (retus, paszpartuzás, keretezés): 20 m2 

- fotórestaurátor műhely: 20 + 10 m2

- titkári szoba és könyvtár: 15 m2 

- számítógépterem: 20 m2

- irattár, fénymásoló és repróterem: 15 m2

WC-k: Női - 6 m2 (1wc+1mosdó)  Férfi - 8 m2 (1wc+1piss+1 mosdó)

Közlekedők + előterek: kb 50 m2

takarítószertár: 1 m2

Személyzeti wc: 3 m2

 



Ősszesen: 520 + 73= 593 m2 + 20 m2 biztonságból (pld: rossz arányú terek, még valami 

raktárszükséglet stb.) = kb. 620-630 m2

2. A potenciális tanárok és oktatók egy része nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, merthogy 

eddig nem volt fotóművészképzés – most akarjuk létrehozni. 

Szerencsére a MAB előírása megengedő: a művészeti szak vezető oktatóinál "kivételesen, kellően

értékelhető művészeti/tudományos tevékenység esetén a művészeti és/vagy tudományos fokozat 

követelményétől el lehet tekinteni". 

A tanrend szakszerű kialakítása, a tankönyvek, jegyzetek megírása, továbbá a különböző 

kézműves technikák elsajátítása rendkívül időigényes feladat. 

Indokolt volna a leendő vezető tanárok: Drégely Imre, Kerekes Gábor, Szilágyi Sándor és Vékás 

Magdolna a szakok beindítását előkészítő munkáját ösztöndíjjal segíteni, hiszen szabadúszó, ill. kis

keresetű emberekről van szó. Így egy-másfél évig csak ezzel a feladattal tudnának foglalkozni.

  

Meg kellene vizsgálni továbbá annak a lehetőségét is, hogy a különböző országok 

kultúrdiplomáciai testületeinek bevonásával hogyan lehetne külföldi vendégtanárokat meghívni 

egy-egy rövidebb (egyhetes) kurzus tartására. Magyarországon ugyanis egy sor technikának nincs 

művelője: a hallgatóknak (de még a tanároknak is) nincs kitől tanulniuk.

A Fotó szak tantárgyi rendje

(a kreditrendszer alapja)

heti 20 óra szakmai gyakorlat + 20 óra elmélet

A táblázat a tantárgyak egymásra épülését tükrözi. A kötelező előírások az alapképzés–szakképzés 

kétlépcsős struktúrához igazodnak, és a fokozatosság elve érvényesül bennük. 

A művészi szabadságot a "gyakorlat és konzultáció" megnevezésű órák biztosítják: a hallgató 

szabadon eldöntheti, hogy mely technikákkal kíván elmélyültebben foglalkozni – de alapszinten 

mindegyiket ismernie kell.



évfolyam/ félév I/1 I/2 II/1 II/2 III/1 III/2 IV/1 IV/2 V/1 V/2

félév /oktatási hetek száma 1/12 2/16 3/12 4/16 5/12 6/16 7/12 8/16 9/12 10/16

I. Szakmai elméleti 

tantárgyak:

1. Bevezetés a 

szakirodalomba

2 K

2. A fotó mint műtárgy: 

archívumépítés, prezentáció,

portfólió, installálás, 

kiállítási megvilágítás

2 ai

3. Vegyszer- és 

papírismeret   

2 ai

4. Fotótörténet sz

4.1. A fotográfiai technikák 

története; agnoszkálás

2 K

4.2. A fotográfia 

kultúrtörténete: a nem 

művészi célú 

fotóhasználatok

2 K

4.3. A magyar fotográfia 

története: kiemelkedő 

feltalálók, alkotók és 

intézményszervezők

2 K

5. A fotóművészet története

és elmélete

sz

5.1 Az egyetemes és a 

magyar fotóművészet 

története

2 K

5.2 Fotóelméletek 2 K

5.3. Kortárs fotóművészeti 

irányzatok

2 K



6. Az írás, a papír, a 

nyomtatás története

2 K

7 A sokszorosító grafika 

eljárásai

2K

8. Médiaelmélet és -

történet

2 K

9. Filmtörténet 2 aí 2 aí 2 aí 2 K

10. 19-20. századi eszme- és

irodalomtörténet

2 K

11. A képzőművészeti 

fotóhasználatok

2K

II. Szakmai gyakorlati 

tantárgyak:

dm dm

1. Felvétel- és 

világítástechnika:

dm dm

1.1. Csendélet és tárgyfotó; 

műtárgyfotó; a fotográfiai 

műterem

4gy

1.2. Műtermi portré 4gy

1.3. Épületfelvétel és látkép; 

fénymérés, szűrőhasználat, 

expozíciós kompenzációk 

4gy

1.4. Szubjektív 

dokumentarizmus 

4gy

1.5. Felvételtechnikai 

gyakorlat és konzultáció

4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy

2. Negatívtechnika: dm dm

2.1. Alapozó ismeretek: a 

Zóna-rendszer; a Pyro; 

egyéb alternatív hívók 

(Amidol, Fenidon); a 

4gy



tálhívás (síkfilmhívás)

2.2. Negatívtechnikai 

gyakorlat és konzultáció

4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy 4gy

3. A fotográfiai képkészítés

technikái:

dm dm

3.1. Zselatinos ezüst 

nagyítástechnika

8gy

3.2. Alternatív 

fotótechnikák: camera 

obscura, fotogram, Polaroid, 

emulzió fölvitele papírra

4gy

3.3. Ezüst alapú technikák: 

sópapír, albumin, arrowroot

4gy

3.4. Vas alapú technikák: 

cianotípia, kallitípia, 

argentotípia, Vandyke, 

argirotípia

4gy

3.5. Platinotípia és 

Palladiotípia; előhívós és 

kimásoló eljárások

4gy

3.6. Színes nagyítás 4gy

3.7. Króm alapú eljárások I.:

olaj és brómolaj nyomat, ill. 

átnyomat; gelabrome, 

carbrome

4gy

3.8. Fotóemulzió fölvitele 

különböző hordozókra: bőr, 

fa, fém, üveg

4gy

3.9. Króm alapú eljárások 

II.: monohrom pigment és 

guminyomatok, Fresson

4gy

3.10. Alternatív színes 

eljárások: pigment és 

4gy



guminyomat

3.11. Fotómechanikai 

eljárások: fénynyomás, 

fotogavűr, fotolitográfia, 

woodburrytípia

8gy

3.12. Egyedi képalkotási 

technikák: dagerrotípia, 

ambrotípia

4gy

3.13. Gyakorlat és 

konzultáció

8gy 4gy 4gy 12gy 4gy 4gy 12gy 12gy

4. Digitális képfeldolgozás 2gy 2gy sz

5. Képelemzés 2gy 2gy sz

6. Szakmai kirándulás 30ó 10ó 30ó 10ó

7. Művésztelep 60ó 60ó

K= Kollokvium, aí= aláírás, gy=gyakorlati jegy, sz= szigorlat, dm= diplomamű, áv= államvizsga, 

nyv=nyelvvizsga

A Fotó szak oktatói

1. Szakfelelős:

Szakmai szempontból Kerekes Gábor a legalkalmasabb erre a posztra, de neki csak érettségije 

van. 

Kérdés: esetében a (kilobbizandó) Érdemes Művész vagy Kossuth-díj nem tudná-e kiváltani a 

képesítési előírást?

Ha ez nem vihető keresztül: Szilágyi Sándor jöhet szóba. Egyetemi végzettséggel rendelkezik, és 

rendszeresen publikál a témában. Tudományos fokozattal egyelőre nem rendelkezik. 

2. Főtárgyak tantárgyfelelősei:



Kerekes Gábor  

Zselatinos ezüst nagyítástechnika

Vas alapú történeti/alternatív technikák: cianotípia, kallitípia, argentotípia, Vandyke, argirotípia

Króm alapú eljárások II.: szén- és guminyomat, Fresson

Fotótörténet

Vékás Magdolna

Ezüst alapú történeti/alternatív technikák: sópapír, arrowroot, albumin, matt albumin

Színes alternatív eljárások: carbro és guminyomat

Fotómechanikai eljárások: fénynyomás, fotogravűr, fotolitográfia, woodburytípia 

Szilágyi Sándor

Bevezetés a szakirodalomba

A Zóna-rendszer; a Pyro és más alternatív negatívhívók; a tálhívás

Platinotípia

Króm alapú eljárások I.: olaj és brómolaj nyomat, ill. átnyomat; carbro, gelabrome

A fotóművészet története és elmélete 

Drégely Imre

Felvétel- és világítástechnika

Egyszerűbb alternatív technikák: camera obscura, fotogram, Polaroid stb.

3. Gyakorlati tárgyak oktatói:

Főlaboráns: Brezina Zoltán vagy Klotz Miklós

Fotóvegyszer-ismeret

Fekete-fehér nagyítástechnika

laborasszisztens: ???

Anyagbeszerzés; raktári leltár nyilvántartása; eszközök karbantartása, javíttatása, pótlása



műteremvezető: ???

Világítástechnika; eszközök beszerzése és karbantartása

4. Megbízott óraadók:

Kincses Károly

A fotográfia technikai története; agnoszkálás

Magyar fotótörténet

Kolta Magdolna

Képmutogatók (vásári és társasági álló- és mozgóképek a fotó és a film előtt)

Peternák Miklós

Médiatörténet és médiaelmélet

Barta Zsolt Péter

A fotó mint műtárgy: archívum, prezentáció, portfólió

Kortárs fotóművészeti irányzatok

Füri Katalin

Képelemzés

Szakmai kirándulások, múzeumlátogatások

Gulyás Miklós vagy Zátonyi Tibor

Szubjektív dokumentarizmus

Gábor Enikő

Fotóemulzió fölvitele különböző hordozókra

Zalka Imre

Kreatív színes nagyítás



Beke László

A képzőművészeti fotóhasználatok

Szörényi László

19-20. sz-i eszme- és irodalomtörténet

Tasnádi László

Digitális felvétel és képfeldolgozás

Stress Judit

Papírismeret

Eszik Alajos

Az írás, a papír, a nyomtatás és a képnyomtatás története

Somorjai Kiss Tibor

A sokszorosító grafika műfajai és technikái

Csomor László vagy Pácser Attila

Fotolitográfia

5. Titkár

Adminisztráció

Könyvtáros

Jegyzetek (füzetsorozat a technikákról), demo videok, CD-k, DVD-k, Internet

Tudományos műhely: Internet, kiadványok

Költségvetés, anyag- és eszközbeszerzés


