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Sok szabályt érdemes betartani. 

Sokat pedig át lehet hágni, ha 

ismerjük azt, és tudatosan tesszük. 



Casino Royale 



Kamerakezelés, Kameraképi igények I. 

 
 “Láthatatlan technika” 

 Hasson természetesen, valószerűen (főleg fikció) 

 Mondanivalót erősítse, technika mivolt elrejtése 

 Néző ne legyen tudatában, hogy rögzített 

képanyagot néz 



Kamerakezelés, Kameraképi igények II. 

 
 Technikailag helyes (expozíció, színek, 

tónusok, stb.) 

 Releváns felvételek 

 Fenntartja, fókuszálja a figyelmet 

 Érthetővé teszi a cselekmény idejét, 

sorrendjét 



Kamerakezelés, Kameraképi igények III. 

 
Ehhez szükséges: 

 A figyelmet nem megzavaró, folytonos és 

konzisztens vágások 

 A  kameramozgás nem öncélú és ötletszerű, 

hanem  a cselekmény, vagy  a  dialógus által 

motivált 

 A kameramozgás harmonikus a képen belüli 

mozgással (ritmus, sebesség, szinkronitás) 

 Stb. 



Kameramozgások típusai 

 Pan 

 Tilt 

 Pedestal 

 Kocsizás 

 Moving in/out 

 Tracking 

 Zoom in/out – természetellenes! 



Kameramozgás I. 

Állvány, dolly 



Kameramozgás II. 

Pedestal 

Crane / jib 



Kameramozgás céljai 
 Vizuálisan figyelemfelkeltő / figyelmet fenntartó kép 

 Kifejezhet feszültséget, izgalmat, dinamizmust, stb. 

 Képen belüli hangsúly áthelyezése 

 Új nézőpont 

 

 Mindig szükséges?  

 Ha csak a mozgás kezdeti és végpontján rögzített kép 

érdekes/releváns >> elég lehet a vágás is  

 Szereplő/cselekmény képkeretben tartása, nem jelentős a mozgás >> 

elég lehet egy szélesebb látószög 



Plánok 



Plánok II. 



Hangrögzítés I. 



Ének az esőben 



Hangrögzítés II. 



Nézőpontok I. 

Eye-level High-angle Low-angle 



Nézőpontok II. 

Two-shot 

Three-shot 



Nézőpontok III. - Reverse Angle shot 

 

avagy: Snitt-ansnitt beállítás 

Reaction Shot 



Nézőpontok IV. - Over The Shoulder / 

Ansnitt 



Nézőpontok V. - Point of View 



Nézőpontok VI. – Dutch Angle 



Nézőpontok VII. – Dutch Angle 



Nézőpontok VIII. – Dutch Angle 



30°szabály 



30° szabály 



180°szabály 



Tengelyszabály 

Egy szoknya, egy nadrág 

 



Screen direction I. 



Screen direction 



Screen direction II. 

 Konzisztencia (mozgás, cselekmény iránya) 
 Különben: néző nem tudja követni a történést 

 vagy: pl. Azt hiszi, visszafordult 

 Jobb oldali kilépést követően alapvetően 
baloldali belépés, és viszont 

 Mozgás iránya megváltoztatható: 
 Cut away, egyéb bevágás (pl. POV) 

 Black out 

 Neutrális irány után 

 Ha megmutatjuk 



Screen direction III. 

Close-up 

entrance 

Long shot 

exit 

Close-up 

exit 

Long shot 

entrance 

Left 

entrance 
Right exit 

Direction: Left to Right 



The Spy Who Loved Me 



Vágás és folytonosság I. 
 Folytonos, természetes hatás 

 

 szereplők kb. azonos méretűek, headroom azonos, kamera 

látószög, magasság azonos vagy 

 jelentős különbség van a nézőpont, látószögek között  

 

 színegyensúlya azonos (elsősorban azonos szereplők bőrszíne)  

 tárgyak megvilágítása, tónusa, színei a felvételek között azonos 

 mozgások, cselekmények fázisa lineáris/folytonos 

 háttérelemek, kellékek, helye, világítása, stb. megegyezik a 

felvételek között 



Vágás és folytonosság II. 

 Folytonossági alapelv 

 A készített felvételek összevághatóak legyenek 

(folytonossági igény)  

 Alapelv: kontinuitás (cselekmény, jelenet, illetve filmbeli idő 

folyamatossága) 

 Folyamatos, hosszú, vágás nélküli jelenetek ??? 

 Valós idő – „drámai” (film) idő: vágásokkal tömörít, 

lényeget kiemel  

 A vágások tempója, ritmusa – a drámai hatást, 

mondanivalót fokozza 



Vágás és folytonosság III. 

 Vágásritmus 

 Meghatározhatja a jeleneten belüli cselekmény / 

mozgás ideje, ritmusa és sebessége 

 Kívánt dramaturgiai hatás 



Jump cut 

Match cut 

Cutaway 



Cut in vs. Cut away 

Match cut 



 Cut in (insert) 

 Jeleneten / képen belüli bevágás (pl. close-up) 

 Cut away (vágókép) 

 Jeleneten kívüli 

 Külső kép / magyarázat / asszociáció / stb. 

 Match cut 

 Jelentéstartalom összekötés, graphic match, asszociáció, stb. 

 



Űrodüsszeia 

Family Guy 



Forgatási módszerek (1 cam) 

 Master – coverage 

 Átlapolt felvételtechnika 

 Kevert (freeform) 

 



Master – coverage 

1) Statikus / mozgó kamerás master 

2) Közeli / szuperközeli 

3) Váltás másik szereplőre 

 Kilépés – belépés üresbe / üresből 

 Folytonosság biztosított 



További forgatási módszerek 

 Átlapolt felvételtechnika 

 Kevert (freeform) 

 



Egy kamerás vs. Több kamerás 

felvételtechnika 

 Automatikus fehéregyensúly 

 Egy kamera 

 Több kamera 



Egy kamerás felvételtechnika 

 Egy kamera 

 

 Riport, híranyag, … 

 Riporter + interjúalany + vágóképek 

 

 Forgatások során a megismételhető 

jelenetek felvétele (kb. jelenetek 80-90%-a)  

 

 Optimális kivitelezés 



Több kamerás felvételtechnika I. 

 Több kamera 

 

 Stúdióban készült anyagok 

 TV-show-k, nem megismételhető események 

 Stúdióban készült produkciók 

 Akciódús, csak korlátozottan ismételhető 

jelenetek 

 



Több kamerás felvételtechnika II. 

 Automatikus fehéregyensúly? 

 1 START / STOP 

 Egyforma kamera, egyeztetett beállítás 

 Szinkronizálás – csapó / timecode / … 

 Feladatok, plánok egyeztetése 

 Intercom 

 

 Állvány, kazetta, táp… 



Stábfelépítés I. 

 Director of photography / cinematographer 
 Kép, „look” 

 Megvilágítás, optika, lencse, szűrők 

 Technikai személyzet irányítása 

 Kontinuitás, „lefedettség” 

 Camera operator (kameraman) 
 Kamera kezelője, mozgatás, frame; (DoP) 

 1st camera assistant (focus puller) 
 Kamera működése + fókuszálás 

 2nd camera assistant (clapper/loader) 
 Csapó + film betöltés, tárolás, stb. 

 Digitális hordozók menedzselése 



Stábfelépítés II. 

 Digitális képmérnök/képasszisztens 
 Kamera jeleinek ellenőrzése, interface-ek, stb. 

 Grip (key-grip), best-boy 
 Világítástechnika + kameramozgatók kiépítése 

 Egyéb nehéz technikai eszközök mozgatása 

 Gaffer, best-boy 
 Világosítás elektromos vonatkozása 

 Lámpák kezelése + világítástechnikai terv 

 Stb. 



DSLR vs. videokamera (általánosságban) 

 

 

 

 

Videokamera DSLR 

Érzékelő, fényerő 
Kis érzékelő 

(motoros optika) 

Nagy érzékelő, jó 

fényerő 

Mélységélesség Nagy Jó 

Élességállítás Folyamatos, követő, halk 
Gyorsabb, hangosabb, 

tipikusan egyszeri 

Zoom 
Halk, motoros, 

egyenletes (v. manuális) 
Manuális 

Mikrofon Mindenképpen van 
Gyakran gyenge 

minőség 

Mikrofonbemenet 
Többnyire van, 

szabványos 
Kérdéses 

Felvételi időkorlát Hordozófüggő Gyakran 

film vs. élő  



Casino Royale 



Filmek itthon 

 

 

 

 





















Fleming 








