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          2011 - Őszi Kurzus             Játékfilmkészítés a gyakorlatban 

          Budapest Film Academy / Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

A Budapest Film Academy képzése kiegészíti az 

ELTE Filmművészet és Filmtudomány szakának 

elméleti, filmes oktatását a filmkészítés gyakorlati oldalával. 2011 szeptemberében 

elindult, a teljes szemeszteren át tartó, tizenhárom - egyenként 3 órás - alkalomból 

álló „Játékfilmkészítés a gyakorlatban” kurzus. Ennek során nemzetközi 

tapasztalatokkal rendelkező filmművészek és díjnyertes alkotók közreműködésével, 

valamint közös filmforgatással ismerhették meg a hallgatók elméleti és gyakorlati 

szempontból is egy nagyjátékfilm előkészítésének és piackész állapotra hozásának 

lépéseit. 

 

A tanfolyamon hangsúlyt fektettünk arra, hogy a diákok alapszinten megismerjék a 

filmkészítés különböző területeit, betekintést kapjanak a jelenlegi nemzetközi 

filmpiac követelményeibe, megismerjék annak elvárásait, és eldönthessék, melyik 

szakmai terület áll hozzájuk a legközelebb. Fontosnak tartjuk, hogy bármelyik 

irányra specializálódnak a későbbiekben, hallgatóink tapasztalatot szerezzenek a 

filmkészítés számos területén.  

 

A kurzusokat egytől egyig, kiemelkedő filmes tapasztalattal rendelkező, 

nemzetközileg elismert előadók tartották. A forgatókönyvírás, a színjátszás, a 

produceri munka, a rendezés és a gyártás folyamatainak megismerése után a diákok 

betekintést nyerhettek a világítás, az operatőri munka és a vágás szakmai 

rejtelmeibe, majd a félév végén, a kurzus során szerzett  tudást hasznosítva 

leforgattunk egy kisfilmet és elvégeztük ennek professzionális szintű utómunkáját is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A FÉLÉV MENETE: 
 

 

1- 2. előadás: FORGATÓKÖNYVÍRÁS  

A két alkalommal, összesen 6 órán át megtartott előadás fő témája – 

a filmkészítés alfája és omegája – a történetvezetés és a 

forgatókönyvírás volt. Hódi Jenő beszélt a történetírás alapelveiről, a 

történet szerkezetéről, a forgatókönyv felépítéséről, a hét fontos 

történetelemről, valamint a stílusról és a kreatív írásról.  

 

Felhívta a figyelmet a forgatókönyvírás lehetséges és gyakori hibáira, beszélt a 

dialógus és a történet arányáról, és arról, miként lesz egy karakterből 

emlékezetes főszereplő. Bemutatásra került a három- és a négyfelvonásos 

forgatókönyv-struktúra, valamint a klasszikus, a minimalista és az antistruktúra 

szerint elkészült forgatókönyv felépítésének alapelvei, több híres film 

forgatókönyvéből vett konkrét példák bemutatásával.  

 

Otthoni feladatként a hallgatóknak egy saját 

rövidfilm-forgatókönyv szinopszisát kellett 

megírniuk, amelyeket a félév során az 

előadókkal kielemeztek, a megbeszélés után 

pedig egyes szinopszisok  bővültek vagy átírásra 

kerültek.  

 

Előadó:  

 

Hódi Jenő: forgatókönyvíró, rendező, producer. A BFA alapítója és igazgatója, több 

nemzetközi filmes díj nyertese, nevéhez több mint tíz film elkészítése és közel húsz 

forgatókönyv eladása fűződik. Filmes tanulmányait New Yorkban, a Columbia 

Egyetemen végezte, Milos Forman és Brian De Palma osztályában. Eddigi 

pályafutásának nagy részét az Egyesült Államokban töltötte, munkássága során 

rengeteg nemzetközi kapcsolatra tett szert a filmes szakmában, ami lehetővé tette 

számára, hogy elismert és díjakkal jutalmazott előadókat hívjon meg a Budapest 

Film Academy kurzusaira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.  előadás: PRODUCERI MUNKA  

A nagyjátékfilm előkészítéséről és a gyártásához vezető útról Hábermann 

Jenő producerrel beszélgetett Hódi Jenő. Szóba került a finanszírozási terv, 

a partnerek keresésének fontossága, a nemzetközi filmpiacok, a pitching, 

vagyis a prezentáció jelentősége, és a tárgyalás művészetének alapelvei. 

Kiemelték a nyertes attitűd fontosságát, a tárgyalás trükkjeit és a 

konfliktuskezelés technikáját.  

A témák között szerepelt az aktuális filmpiaci alapismeretek, a marketingterv 

és a „packaging” - az eladható, kommerciális értékkel bíró elemek 

összeállítása. Szó esett a film utóéletéről, a nemzetközi piacon való 

értékesítésről, valamint a filmfesztiválokról.  

Az előadás második felében Oravecz Éva, a BFA sajtófőnöke beszélt a 

marketingszakma rejtelmeiről és kiemelkedő fontosságáról, valamint a filmek 

reklámozásáról és a kampányokról. Végül Hernádi Viktória, Magyarország vezető 

filmfinanszírozó irodájának munkatársa ismertette a magyar adófinanszírozás 

lényegét és elmondta, hogy miként vállal a Concorde közvetítő szerepet a 

Magyarországon készülő nemzetközi filmalkotások és a nyereségesen működő 

hazai nagyvállalatok között, hogy ezáltal elősegítse a nemzetközi koprodukciók 20 

százalékos magyarországi finanszírozását.  
 

Előadók:  

Hábermann Jenő: számos nagyjátékfilm és nemzetközi koprodukció 

vezető producere. Legutolsó filmje Szabó Magda „Az ajtó” című díjnyertes 

regényének filmadaptációja, melyben az Oscar-díjas Szabó István 

rendezővel, az ugyancsak Oscar-díjas Helen Mirrennel és a szintén 

díjnyertes Martina Gedeck színésznővel forgatott együtt.  

Oravecz Éva:  A BFA sajtófőnöke, médiatanácsadója. Húsz éven keresztül a Magyar Televízió szerkesztő-

riportere, ezt követően az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal sajtófőnöke, majd nyolc évig az Igazságügyi 

Minisztérium sajtó és kommunikációs vezetője. Jelenleg a Film-Press Bt. Igazgatója. 

Hernádi Viktória: A Concorde Értékpapír Zrt. ügyfélkapcsolati menedzsere.  

A Concorde a hazai filmipar egyik legnagyobb üzleti alapú támogatója, 

Magyarországon elsőként hozta létre a hazai filmfinanszírozási alapot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. előadás: A GYÁRTÁSVEZETŐ ÉS RENDEZŐASSZISZTENS FELADATAI 

Az előadás témája egy játékfilm forgatásának gyártási oldalról történő elemzése 

volt. Az előadó beszélt a gyártásvezető és a rendezőasszisztens 

kulcsfontosságú szerepéről, végigvette egy gyártási ütemterv, illetve egy diszpó 

készítésének lépéseit. Bemutatásra kerültek a teljes forgatókönyv, illetve film 

költségvetéséhez szükséges elemek. A hallgatók megtudhatták, kik a tagjai egy 

produkciós csapatnak, és kire, milyen feladatok hárulnak. 

Sipos László elmondta, hogy az előkészületek második fázisában milyen 

feladatokat kell a filmkészítőknek elvégezniük, beszélt a találkozókról, a 

megfelelő helyszínek megkereséséről, illetve a színészek kiválasztásáról is. 

Feladataik közé tartoznak még a helyszínek és színészek elérhetőségének 

tisztázása, emellett hozzá kell látni a költségvetés és a produkciós terv 

véglegesítéséhez. Miután megszületett a költségvetés és a forgatási ütemterv, 

a stáb főbb tagjai meglátogatják a helyszíneket az első forgatási ütemtervnek 

megfelelően. 
 
 

Előadó:  
 

Sipos László: A Magyar Producerek Szövetségének alapító tagja, valamint 

számos nagyjátékfilm és nemzetközi koprodukció vezető producere és 

gyártásvezetője. Munkái között olyan sikeres és nemzetközileg is elismert 

filmek szerepelnek, mint a „Sose halunk meg”, a „Woyzek”, vagy a „The Best 

Man”. Produceri tanulmányait Amszterdamban, Prágában és Münchenben 

végezte. 
 

 



 

5. előadás: A RENDEZŐ MUNKÁJA 

A rendező szerepéről és feladatairól nyújtott betekintést Goda Krisztina. 

Ismertette a rendező szerepét a film ötletének megfogalmazódásától 

kezdve a produkció megszületéséig.  Szót ejtett a film alapját képező 

forgatókönyv fontosságáról, a rendező és a forgatókönyvíró 

kooperációjáról, az előkészítési folyamatokról, a forgatásról, és a 

vágásról.  

Az óra második felében választott jelenetek elemzése során interaktív 

módon, dramaturgiai szempontból beszélt különböző 

forgatókönyvrészletekről, majd a színészválasztás fontosságáról, az 

operatőrrel, látványtervezővel és más kreatív stábtagokkal való 

együttműködésről. A forgatás kapcsán kiemelte a színészek 

koordinálásának feladatát és a rendezői storyboardot.   

Goda Krisztina részletesen elemezte a hallgatók által benyújtott rövidfilm-

forgatókönyveket, és tanácsokat adott ezek újraírásához. 

Előadó: 

Goda Krisztina: forgatókönyvíró, rendező. Nevét több magyar díjnyertes 

nagyjátékfilm, többek közt a „Csak szex és más semmi”, a „Szabadság, szerelem” 

és a „Kaméleon” fémjelzik. Rendezői diplomáját a londoni National Film and 

Television School-ban, forgatókönyvírói diplomáját a Los Angeles-i University of 

California-n szerezte.  

 



 

6. előadás:  A SZÍNÉSZ FELKÉSZÜLÉSE, ELŐADÁSTECHNIKÁK 

Az előadáson Kamarás Iván, nemzetközi tapasztalatokkal is 

rendelkező színész beszélt a filmkészítésről az előadóművész 

szemszögéből nézve. Szó esett a szereplőválogatások menetéről, a 

karakter kidolgozásáról, az addig vezető útról és a gyakorlásról, 

valamint egy jelenetben, szerepben való elmélyedésről. 

Összehasonlította a színházi és a filmbeli előadástechnikákat, 

bemutatta a drámai konfliktusépítést, elemezte a karakterek igényeit, 

motivációit, kapcsolatait, és alkotóelemeire bontott egy leforgatandó 

jelenetet.  

Az előadás második felében Hódi Jenő ismertette a különböző, 

színészi felkészülési technikákat, a Stanislavski, Meisner, Strasberg 

és Stella Adler által kifejlesztett módszereket. Beszélt az 

improvizációról, a meghallgatásokra való felkészülésről, a jelenetek 

lebontásáról. Az óra végén két diák énekelt, ezután a hallgatókkal 

együtt az előadók megvizsgálták egy dal eléneklése és művészi 

előadása közti különbségeket.  

Előadó:  

Kamarás Iván: Jászai Mari-díjas színész, a Vígszínház 

színi társulatának tagja, több, mint 50 színpadi szerep 

megformálása, és számos filmszerep áll a háta mögött. 

Kiemelkedő alkotásokban szerepelt, úgy mint az Üvegtigris 

3. (2010), az Európa Express (1998) és a Miniszter félrelép 

(1997).  Számos nemzetközi filmben és tévésorozatban is 

szerepelt: Hellboy II., Silent Witness, The Mark. 

 



 

7. előadás:  A DRAMATURG FELADATKÖRE 

Ezen az előadáson Radnóti Zsuzsa, elismert 

dramaturg mutatta be a szakma rejtelmeit. „A 

dramaturg bába egy forgatókönyv vagy színpadi 

mű megszületésénél, az író vagy a 

forgatókönyvíró jobb keze, továbbá ő a ’harmadik 

szem’ a próbákon.” - mondta. Munkájához 

tartozik a színházban bemutatandó darabok 

felkutatása és a szöveg szerkesztése - a 

színpadkész változat kialakítása. Ismertette a 

dramaturg filmkészítésben betöltött szerepét: 

mint kreatív szaktanácsadó, forgatókönyvelemző, 

vagy szkriptdoktor felülvizsgálja, megvágja és 

forgathatóvá teszi a forgatókönyvet, miközben a 

lehető legtöbbet hozza ki a szövegből és a 

történetből. Szó esett az adaptációkról, a rendező 

és a dramaturg kapcsolatáról.  

Az előadás második felében Örkény István írásmódjáról 

kérdezték a hallgatók, majd beszélt az Örkény 

Egypercesekről és a Tóték című színdarabról. Végezetül 

Radnóti Zsuzsa a diákok által önállóan írt rövidfilm-

forgatókönyveket elemezte, elmondta javaslatait, 

dramaturgiai megjegyzéseit.  

Előadó: 

Radnóti Zsuzsa: dramaturg, Jászai Mari-díjas művész. 

Vezető dramaturgja volt a Vígszínháznak, jelenleg 

szabadúszó és a Magyar Színházi Társaság Dramaturg 

Céhének vezetőségi tagja, a Magyar Köztársaság Érdemes 

Művésze. Örkény István (1912–1979) Kossuth-díjas író 

özvegye. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Sz%C3%ADnh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szeti_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Sz%C3%ADnh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szeti_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Sz%C3%ADnh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szeti_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Sz%C3%ADnh%C3%A1zm%C5%B1v%C3%A9szeti_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj


 

8. előadás:  A VÁGÓ MUNKÁJA 

Az előadás első felében Hódi Jenő beszélt a vágásról, mint a 

történetmesélés és a végső újraírás eszközéről. Bemutatta a vágástechnika 

művészi és történetalakító eszközeit (filmritmus, montázs, tagolás, a 

kamerabeállítások és képméretek). Röviden ismertette a vágás történetét, 

majd szót ejtett kiemelkedő filmesekről és filmteoretikusokról, akik 

újításaikkal fejlesztették a vágás elméletét és gyakorlatát.  

 

Hódi Jenő elmondta, hogy a filmgyártásban a vágó egyfajta visszajelző, külső 

elfogulatlan szemlélő a rendező számára, aki képes szelektálni a 

történetmesélés szempontjából lényeges és lényegtelen részek közül. A 

vágószobában a vágó mellett általában jelen van a rendező, de időnként a 

színészek és a producer is, ennél fogva a vágói nyersvágás után gyakran két 

verzió, a rendezői és a produceri változat is elkészül. A vágó munkája által 

manipulálni tudja a közönséget, irányítja figyelmüket és érzelmeiket, illúziót és 

feszültséget kelt, és a montázs segítségével értelmet ad a narrációnak.  

 

A második részben Thomas Ernst vágó mesélt a vágás gyakorlati oldaláról és 

szakmabeli tapasztalatairól. Elmondta, hogy forgatáskor minden nap beérkezik 

hozzájuk az aznapi nyersanyag, amit rögtön megvágnak, hogy az esetleges 

módosítások, újrafelvételek szükségessége esetén konzultálni tudjanak a 

rendezővel. Az óra végén vágás szempontjából érdekes, híres filmjeleneteket 

elemeztünk, ahol Thomas Ernst különböző vágási trükkökre és a vágás 

karakterformáló erejére hívta fel a figyelmet.  
 

A hallgatók konkrét példákon keresztül 

megismerhették a cselekményív, a struktúra, 

az effektek, a karakterfejlesztés, a ritmus, a 

filmidő és a filmtér alkalmazását. 
 

Előadó: 
 

Thomas Ernst: vágó, post-production supervisor. Többek között a 

Zsigmond Vilmos operatőri munkájával készült  Bánk bán (2001), a 

Szabó Magda könyvén alapuló és Bereményi Géza rendezésében 

készült  Régimódi történet (2006), a Mr. Bean rajzfilmsorozat és 

számos dokumentumfilm, kisjátékfilm és reklámfilm díjnyertes vágója. 



 

9. előadás:   A FŐVILÁGOSÍTÓ MUNKÁJA, ESZKÖZEI 

Az előadás külső helyszínen zajlott. A diákok 
meglátogatták az egyik legnagyobb budapesti, 
filmfelszereléseket kölcsönző cég, a VisionTeam 
L.O. Kft. székhelyét. A helyszínen egy 
fővilágosítóval és egy világosítóval lehetőségük 
nyílott az eszközök kipróbálására. A hallgatók 
gyakorlati tapasztalatot szereztek a különböző 
forgatási felszerelések kiválasztásában és 
használatában. 
 

A VisionTeam az egyik legnagyobb magyar filmes eszközkölcsönző cég. 
Gyártelep nagyságú lámpaparkkal és kameramozgató berendezésekkel 
rendelkezik. Hajdu Miklós fővilágosító körbevezette a hallgatókat, 
elmagyarázta a különböző lámpák közötti alapvető különbségeket és 
megmutatott néhány alap kameramozgató eszközt is. Végül egy diákon 
demonstrálva különféle világítási technikákat ismertetett a hallgatókkal. 

 
Előadó: 

Hajdu Miklós: fővilágosítóként közel száz mozifilmben és televíziósorozat-
részben vett részt. Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Szabó István, 
Tar Béla, Pálfi György, Szász János, Gárdos Éva, Sándor Pál, Peter 
Kassovitz, Uli Edel. Több neves operatőrrel is dolgozott, legutóbb Ragályi 
Elemér mellett látta el a fővilágosítói munkát Szabó István „Az Ajtó” című 
filmjében.  



 

10. előadás:   OPERATŐR 1.    

Az operatőri szakmát bemutató első előadás a MAFILM stúdióban, a 

VisionTeam helyszínén zajlott. Az itt kialakított kamerakölcsönző telephelyen, 

a kamera teszthelyiségben Vecsernyés János az operatőr szakma művészeti 

és elméleti megközelítéséről beszélt.  

A hallgatók alapvető ismereteket kaptak a fény természetéről és a különböző 

kamerákról, ezzel is segítve őket későbbi, saját filmjeik előkészületeiben. Szó 

volt a rendező és az operatőr 

párbeszédéről, 

együttműködésükről a 

forgatás során. Operatőri 

szemmel megvizsgáltak egy 

jelenetet technikai és művészi 

szempontból. A hallgatók 

megismerhették, hogy 

rendezői storyboard alapján az operatőr miképp finomítja 

tovább a jelenet vizuális történetmesélését.  

Az oktató részletesen beszélt a különböző képkivágásokról, a képi beállítások megkomponálásáról. Ezek 

után a diákoknak lehetőségük volt megismerkedni a filmiparban használatos különböző digitális és 35 mm-es 

kamerákkal. Az előadás befejező részében Vecsernyés János részletesen elmagyarázta a digitális és a 

filmre való forgatás különbözőségeit, előnyeit és hátrányait.  

Előadó: 

Vecsernyés János: operatőr, rendező. Számos hazai és 

nemzetközi díjat nyert, mint például:  Velencei Nemzetközi 

Filmfesztivál – Zsűri Különdíja (Vacsora, 2008), Kamera 

Hungária – Legjobb Játékfilm Díj (Kvartett, 2001), Balázs Béla-

díj (2008). Nemcsak tehetséges rendező, de az egyik 

legkeresettebb magyar játékfilmes operatőr, valamint több 

mint 250 reklámfilm operatőre is. 



 

11. előadás:    OPERATŐR 2.    

„A Remény Útja” című Oscar-díjas filmet néztük meg és beszéltük át a film 

operatőrével, Ragályi Elemérrel. A vetítést időnként megállítva az előadó a 

helyszínkiválasztás fontosságáról, a jelenet világításáról, konkrét technikai 

problémák megoldásáról, az operatőr rendezővel való együttműködéséről, 

a történetmesélés vizuális módjáról és fontosságáról beszélt. 

 

A hallgatók a gyönyörűen 

fényképezett film konkrét példáin 

keresztül ismerték meg az operatőr 

művészi eszközeit, munkájának 

nehézségeit, valamint  a felmerülő 

problémák megoldását. Végezetül 

Ragályi Elemér a hallgatók által 

feltett kérdésekre válaszolt, 

melyekre a gyakorlatból hozott 

tapasztalataival nagyban 

elősegítette a diákok filmművészeti 

képzését, filmes munkájukra való 

felkészülését. 

 
Előadó: 

 
Ragályi Elemér: Emmy-díjjal és a Montreal World Film Festival zsűri 

díjával is jutalmazott, nemzetközileg elismert operatőr, aki a ’70-es 

évek óta több tucat magyar és nemzetközi produkcióban dolgozott. 

Az általa forgatott filmek közül több is díjat nyert nemzetközi 

filmfesztiválokon, többek között Oscar-, Emmy- és ACE-díjat. 

Magyarországon az alábbi díjakkal tüntették ki: Balázs Béla-díj, 

Érdemes Művész, Kiváló Művész és Kossuth-díj. Magyarországon 

hat alkalommal kapta meg a Legjobb Operatőrnek járó Kritikusok 

Díját.  



 

 

12. előadás: FORGATÁS  
 

Egy Örkény István által írt jelenet forgatása a Studio 4. műtermeinek telephelyén.  

Néhány profi szakember bevonásával – rendező (Goda Krisztina), producer 

(Hódi Jenő), operatőr (Vecsernyés János), sminkes (Forgács Erzsébet), 

fővilágosító (Bilik Attila), hangmérnök (Kicsiny Győző), kameratechnikus (Pályi 

Kiss Tamás), gyártásvezető (Molnár Edit) – és a diákok aktív részvételével vettük fel a jelenetet. A 

hallgatók érdeklődési területüknek megfelelően látták el a különböző feladatokat a forgatáson, valamint 

asszisztáltak, így lehetőségük volt testközelből megismerni a filmforgatás feladatait, menetét.  

 

Kristina Erdely és Shakyra Dowling casting direktorok segítségével 

szerződtetett angol és magyar színészekkel, angol nyelven forgattunk a Goda 

Krisztina által elkészített és a hallgatóknak elmagyarázott storyboard alapján. A 

diákok a próbák során és a forgatás közben megfigyelhették, hogyan állítja be a 

jelenetet a rendező és miként instruálja a színészeket. 
 

A sminkszobában az érdeklődő diákoknak Forgács Erzsébet - több nemzetközi 

díj nyertese, valamint szakmai díjra jelölt maszkmester - mutatta meg a színészek 

sminkjének és hajának elkészítését. Bilik Attila irányításával végezték a hallgatók 

a világosítási munkákat. Kicsiny Győzőtől a hangfelvétel technikáját ismerhették 

meg, Vecsernyés János és Pályi Kiss Tamás pedig a kamerával és a felvétellel, 

operatőri munkával kapcsolatos feladatokat mutatta meg. 



 

13. előadás:   UTÓMUNKA     

A sorozat befejező előadását Magyarország egyik legjobban felszerelt, 

és kiemelkedő filmes szakemberek vezetése alatt álló utómunka 

stúdiójában, a Focus Foxban tartottuk meg.  

Bemutattuk a leforgatott jelenet vágói munkafolyamatait a különböző, 

elkészült verziókon keresztül. A jelenet végső, megvágott változatának 

levetítésekor a vágó, Thomas Ernst ismertette stratégiáját  és 

döntéseit az esztétikai szempontok alapján. A hallgatók megtudhatták 

milyen változtatásokat kért a rendező és a producer, hogyan érték el a 

végső, elfogadott filmet.  

A jelenet dialógusvágása 

és hangeffektusokkal 

való ellátása után a film 

teljes hangkeverésére 

került sor, amelyet a zenei sáv felhasználásával Goda 

Krisztina rendező irányított, a Focus Fox CINEMIX 

keverőtermében.  

 

A professzionális hangkeverés 

alapjainak megismerése után 

a képanyag fényelésénél Vecsernyés Jánostól a diákok megtanulhatták 

végső, egységes formába hozni a film vizuális világát. Ezúton is külön 

köszönet a Focus Fox két kiváló technikusának (művészének) Császár 

Gábor hangmérnöknek és Fekete Janó fénymegadónak. 

 

A Focus Foxnál az utómunka a legelső 

fázistól a legutolsóig házon belül 

történik. A hallgatók a stúdió segítségével elsajátíthatták a hang- és 

képutómunka elengedhetetlen, alapvető technikai ismereteit,   melyeket 

később saját filmjeiknél hasznosíthatnak.   

 

A szemeszter lezárásaként Hódi Jenő beszélt a hallgatóknak 

kiküldött filmfinanszírozási példákról, prezentációkról, 

válaszolt az ezekkel kapcsolatos és a szemeszter során 

felmerült kérdésekre. Ezután elmondta a közösen leforgatott 

rövidfilm utóéletét: a fesztiválokra való kiküldést, a 

marketinges feladatokat, valamint a film különböző televíziós 

csatornákhoz, filmforgalmazókhoz való eljuttatásának módját. 

 

 

 



 

 

KÖZREMŰKÖDŐ CÉGEK: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               „IN OUR TIME” A BUDAPEST FILM ACADEMY  

  2011 ŐSZI SZEMESZTERÉNEK PRODUKCIÓJA 

                      

        A kisfilm megtekinthető a BFA weboldalon:    www.budapestfilmacademy.com  

                                                          vagy:   

    angol nyelven:       http://www.youtube.com/watch?v=be5R_gIOYWY&feature=youtu.be  

      magyar felirattal: http://www.youtube.com/watch?v=HLw6jwAMzZw&feature=youtu.be 
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