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FILMKÉSZÍTÉS MINT MŰVÉSZET ÉS ÜZLET
A Budapest Film Academy (BFA) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közötti együttműködés
keretében a BFA gyakorlati filmes képzést nyújt Budapesten a filmes szakma iránt érdeklődőknek magyar és
angol nyelven. Ennek a fúziónak köszönhetően a legjobb minőségű és teljeskörű filmes oktatást, valamint
gyakorlati filmkészítő órákat biztosít az ELTE alapfokú
szabad bölcsészet filmelmélet és filmtörténet szakirányos
és minoros képzéséhez, valamint az ELTE filmtudomány
mesterszakos képzéséhez.
A Budapest Film Academy gyakorlati képzése tökéletesen
kiegészíti az ELTE nemzetközileg elismert filmes
oktatását. A BFA gyakorlatorientált programja mellett
diákjaink választhatnak az ELTE Filmtudomány tanszéke
által kínált elméleti tárgyak széles kínálatából, így például
tanulhatnak filmtörténetet, filmesztétikát és filmelemzést is.
A filmakadémia kurzusainak többségét az ELTE BTK campusán tartjuk, a gyakorlati oktatás pedig a magyar
filmipar legmodernebb gyártóbázisain zajlik professzionális körülmények között. A BFA oktatói kara magas
szinten képzett egyetemi tanárokból, illetve a filmes szakma díjnyertes alkotóiból áll, akik nemcsak
tudásukkal és mentorálásukkal, de széleskörű személyes kapcsolataikkal is támogatják diákjainkat.
Az ELTE és a BFA közös képzési programját minden évben
világhírű filmművészek néhány napos filmműhelyével egészítjük
ki. Tartott már mesterkurzust többek között Oliver Stone, Joe
Eszterhas, Alan Parker, Laurie Hutzler és Antal Nimród is.
A BFA-ELTE szorosan együttműködik külföldi felsőoktatási
intézményekkel, továbbá film- és utómunka-stúdiókkal,
produkciós felszerelést kölcsönző vállalatokkal, produkciós
cégekkel, nemzetközi és magyar forgalmazókkal.

Akadémiánkon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink
megismerjék a nemzetközi filmpiac elvárásait, illetve hogy
betekintést nyerjenek a filmkészítés különböző főbb
területeibe. Ez az átfogó megközelítés lehetővé teszi, hogy
minden diák magabiztosan választhassa meg szakterületét
egyéni célja, illetve tehetsége szerint.
Hallgatóinkat ösztönözzük az egymással való
együttműködésre, hiszen ez a szakma nem
kizárólag a tehetségről és profizmusról szól, hanem
a kapcsolatokról és a kompromisszumokról is.
Intézményünk falai közül kikerülő diákok olyan erős
versenyelőnnyel kezdhetik meg pályafutásukat,
amely lehetővé teszi, hogy a nemzetközi
filmkészítésben indítsák el karrierjüket és mind
választott szakterületükön, mind a filmkészítés
egyéb kulcsfontosságú területein megállják a
helyüket.

4

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE) TÖRTÉNETE
EGY MODERN EGYETEM TÖBB MINT 375 ÉV TAPASZTALATTAL
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan működő és egyben
legnagyobb oktatási intézete. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombat városában alapította
az iskolát, majd az 1900-as években megkapta az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevet. Végzett
növendékei között számos világhírű tudós, köztük öt Nobel-díjas található: Lénárd Fülöp (fizika), SzentGyörgyi Albert (orvostudomány), Hevesi György (kémia), Békésy György (orvostudomány), Harsányi János
(közgazdaság-tudomány).
A Sanghaji Jiao Tong Egyetem felmérése
szerint az ELTE Magyarország legjobb
egyeteme, és a 300-400-as kategóriában
található a világranglistán
(Academic Ranking of World Universities).
Az egyetemen 32 000 diák tanul, valamint
1800 magasan képzett oktatót, illetve
kutatót foglalkoztatnak. Az ELTE
nemzetközileg elismert felsőoktatási
intézmény, diplomáját világszerte
elfogadják és kreditjei átvihetők minden
európai uniós országba.
Az ELTE nemzetközi kapcsolatok rendkívül széles hálózatával rendelkezik. Megállapodás köti össze 120
felsőoktatási intézménnyel Európában, Ázsiában, Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint 298
Erasmus partneregyetemmel. Nemzetközi intézményeken kívül magyar társegyetemekkel is kapcsolatban
áll: http://www.elte.hu/kapcsolatok/tarsegyetemek. További információ: http://film.elte.hu/elte-bfa.

PROGRAMOK ANGOL NYELVEN
AZ ELTE keretein belül a diákok számos
BSc/BA, MSc/MA, PhD szakon tanulhatnak
angol nyelven. A közös ELTE-BFA BA és
MA kurzusok kétnyelvűek, párhuzamosan
angolul és magyarul tartjuk őket.
Néhány BFA-óra angol nyelvű, míg a többi
magyar. A magyar nyelvű előadásokon
szinkrontolmácsot biztosítunk a külföldi
diákok számára, akik így egy fülhallgató
segítségével könnyen követhetik az
előadást. Angol nyelvű előadás esetén a
magyar diákok számára fordít a tolmács.
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AKADÉMIAI KAPCSOLATAINK

A partneregyetemeinkkel kötött megállapodás szerint elfogadjuk egymás kurzusait, elősegítjük a diákcsere
programokat, illetve megengedjük diákjainknak, hogy részt vegyenek partnerünk képzésén. A Budapest Film
Academy támogatja a féléves csereprogramokat magyar és külföldi partnerintézményekben egyaránt.

ASIAN ACADEMY OF FILM AND TELEVISION
A Budapest Film Academy a modern és nemzetközi filmoktatás elkötelezett híve,
és ehhez megtalálta megfelelő partnerét Indiában: az Asian Academy of Film and
Television (AAFT) céget . Közös célunk a magyarországi és indiai filmoktatás,
illetve filmkészítői képzés népszerűsítése. Ennek
elérése érdekében egy hosszútávú, mindkét fél
számára előnyös, kölcsönös bizalmon és
csapatmunkán nyugvó kapcsolatot alakítottunk ki.
Programunk az AAFT-vel magában foglalja a közös képzést, illetve a diákcsere
programot. A BFA-s diákoknak lehetőségük nyílik megismerni a bollywoodi mozi
csodálatos világát, illetve hamarosan több fiatal indiai filmkészítőt is
köszönthetünk a Budapest Film Academy-n.

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM
Az ELTÉ-vel és az AAFT-vel való partnerség
mellett a Film Academy együttműködésben áll
egy másik magyar intézménnyel – a MoholyNagy Művészeti Egyetemmel (MOME) is.

A MOME az egyik legjelentősebb vizuális kultúrát oktató
intézmény Európában. Célja, hogy saját karakterét, a
tradíciókat és a legfrissebb trendeket ötvözze. Oktatási
programjuk magában foglalja az építészetet, a designt, a
médiát, és háromciklusú képzési szerkezete
(BA/MA/DLA) óriási rugalmasságot és mobilitást biztosít
hallgatóinak.
Az egyetem professzionális tervezőket oktat, de emellett szellemi műhely is, melynek célja, hogy támogassa
a kreatív folyamatokat, és ezáltal fokozza a tervezési tudatosságot Magyarországon.
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AKADÉMIÁNK KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJA, CÉLJA
A BUDAPEST FILM ACADEMY BRAND
A Budapest Film Academy alapelve, „brand”-je, hogy a filmezést ne csak művészetként tanítsa, hanem az
üzleti oldalát is bemutassa. Meggyőződésünk szerint ahhoz, hogy a diákok karrierje sikeres legyen, átfogó
képet kell kapniuk a filmkészítés teljes folyamatáról és a nemzetközi filmpiacról.

GYAKORLATI FILMES KÉPZÉS NEMZETKÖZI PERSPEKTÍVÁBÓL
Mára a nemzetközi koprodukciós finanszírozás
a filmgyártás elengedhetetlen forrása lett.
A fiatal filmesek csak akkor válhatnak igazán
sikeressé, ha megértik, hogyan működik
valójában a filmipar szerte a világon.
A BFA-ELTE gyakorlatorientált filmkészítő
programja arra oktatja hallgatóit, hogy
nemzetközi szinten gondolkodjanak, továbbá
felkészíti őket a nemzetközi piac szabályaira,
és megismerteti velük a koprodukciós
filmfinanszírozás lehetőségeit, valamint
követelményeit.
Ezen kívül a BFA az első olyan európai intézmények között van, melyek kurzusaik többségét elérhetővé
teszik online formában is, rugalmas lehetőségeket kínálva a diákoknak. Kattints az Online kurzusok
szekcióra további információkért.

AZ ECTS-KREDIT ALAPÚ RENDSZER
A Budapest Film Academy keretein belül
elvégzett képzések más felsőoktatási
intézmények képzéseibe történő beszámítását
az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) teszi
lehetővé. Az ECTS nyitott és az egységes
európai oktatási és képzési tér létrehozása
céljából kialakított rendszer, amely segíti és
javítja a külföldön folytatott tanulmányok
felsőoktatásbeli elismerését, a különböző
európai országokban tanuló hallgatók
tanulmányi eredményeinek mérését.
Az ELTE BTK Filmtudomány Tanszéke szakmai felügyeletet gyakorol a Budapest Film Academy (BFA)
filmkészítő kurzusai fölött, ezért az ELTE a BFA kurzusait ECTS kreditekkel látja el. A BFA-ELTE
együttműködés révén ezek a kreditek az ELTÉ-n kívül más felsőoktatási intézmények hasonló képzésein is
elfogadtathatóak.
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A BUDAPEST FILM ACADEMY (BFA) KÉPZÉS HÁLÓTERVE
Véleményünk szerint egy filmesnek sokrétű ismeretekre és tapasztalatra van szüksége, hogy hatékonyan
tudja koordinálni a filmet készítő csapat egyes tagjainak munkáját, illetve eredményesen tudja összehangolni
a film művészi aspektusát a gyakorlati megvalósítással.
A BFA ezért olyan curriculumot állított össze, melynek
sikeres elvégzésével a hallgatók a filmkészítői
mesterség minden főbb területén átfogó képzést
kapnak. A diákok az elméleti képzésen túl a filmezést a
gyakorlatban is elsajátítják, felfedezik a szakma fogásait,
kialakítják saját stílusukat – és filmeket készítenek.
Programunk során a hallgatók számos speciális, a
filmkészítéssel kapcsolatos szakmát sajátíthatnak el:
forgatókönyvírást, operatőri, rendezési, produceri, vágói
és hangmérnöki ismereteket. A filmelemzési gyakorlatok
is jelentősen hozzájárulnak olyan készségek
kialakításához, melyeknek a diákok hasznát vehetik a
filmkészítés különböző fázisaiban.

SOSEM TÚL KÉSŐ!
Ahhoz, hogy a választott szakmában sikereket érjünk el,
elhatározás és kitartás szükséges. A Budapest Film
Academy lehetőséget ad korhatár- és filmes
előképzettség nélkül minden érdeklődő számára
tehetsége kibontakoztatására.
Kattints ide további információkért a jelentkezési
folyamatot illetően.

ELSŐ ÉV: A FILMKÉSZÍTÉS ALAPJAI
A BFA vezetőségének meggyőződése, hogy a
legeredményesebb képzést akkor valósítjuk meg,
ha valamennyi elsőéves hallgatónk az első két
szemeszterben a filmes szakterületek összességét
alapszinten megismeri. Ezért hallgatóinknak a
képzésnek ezt az intenzív formáját javasoljuk.
Diákjaink kezdettől fogva csoportos munkát
végeznek. Ez elősegíti, hogy a program során
hallgatóink között szakmai kötelékek, barátságok
épüljenek ki. A kölcsönösen előnyös kapcsolatok
és egymás támogatása elengedhetetlenek egy film
létrehozásánál.
Az elsőéves képzés célja a szakmai képességek fejlesztése. Intenzív filmes kurzusainkkal
bevezetjük hallgatóinkat a filmkészítés művészetébe és gyakorlati rejtelmeibe. A napi három órás
előadások feszesen kialakított ütemterv szerint haladnak, illetve aktív részvételt kívánnak meg a hét mind az
öt munkanapján. Ez a szigorú beosztás megköveteli az aktív részvételt, és a diákok hozzászoknak a
professzionális rutinhoz. Az első szemeszter során hallgatóink kreatív gyakorlatok révén, valamint kisfilmek
vagy filmjelenetek forgatása során sajátítják el a gyakorlati ismereteket. Célunk, hogy filmes diákjaink
megtalálják saját hangjukat, stílusukat. A hallgatóknak már a második szemesztertől kezdve lehetőségük
van további kurzusokat felvenni a szakirányukat segítő témákból.

MÁSODIK ÉV: A PRODUKCIÓS TAPASZTALAT
MEGSZERZÉSE
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Diákjaink már úgy lépnek a második évbe, hogy jelentős
alapfokú filmkészítési tapasztalattal rendelkeznek. Az
intenzív órai foglalkozások mellett addigra már részt
vettek jelenet- és/vagy rövidfilm-forgatásokon. A
második évben következő gyakorlatok tudásukat egy
még magasabb, még professzionálisabb szintre emelik.

A másodéves hallgatók emeltszintű kurzusokon vesznek részt,
melyek továbbfejlesztik művészi és technikai képességeiket, illetve
sok időt szentelnek a különböző filmes felszerelések
megismerésének is. Ezek mellett idejük és energiájuk nagy részét
15-20 perces vizsgafilmjük megtervezésére és leforgatására
fordítják. Ez egy teljesen más és új kihívás a diákok számára, akik
ezelőtt ennél csak rövidebb produkciókban szereztek tapasztalatot.
A második évükben a forgatókönyvíró diákok feladata az lesz, hogy elkészüljenek egy játékfilm terjedelmű
forgatókönyvvel, azzal a minimális követelménnyel, hogy rendelkezzenek egy tökéletesre fejlesztett
jelenettel. Ez a jelenet lehet a forgatókönyv egy
része, melyet kiválasztanak forgatásra, vagy egy
különálló darab. A producer diákok valódi
produkciós tervezést hajtanak végre: feladatuk
költségvetés és finanszírozási terv készítése,
helyszínkeresés és egy több forgatási napot
magába foglaló forgatási ütemterv összeállítása.
A vizsgafilmekkel járó feladatok hasonló kihívást
jelentenek majd a rendező, operatőr és vágóhangmérnök diákok számára.
A végeredmény egyrészről egy olyan film, amely rögtön a diákok folyamatosan bővülő portfóliójának
kiindulópontja lesz, másrészről pedig az a rengeteg valós tapasztalat, amelynek az értékét nem lehet eléggé
hangsúlyozni.
Gyakorlati oktatásunkat úgy fejlesztettük ki, hogy végzett diákjaink a lehető leggyorsabban el tudjanak
helyezkedni a filmiparban. Képzésünk során olyan szakmai kapcsolatokra tehetnek szert, melyekkel
könnyebben indulnak el a pályán. Bátorítjuk és támogatjuk hallgatóinkat, hogy merjenek kreatív kockázatot
vállalni, bizonyítsák elkötelezettségüket és alkalmazkodóképességüket a filmipar szabályai és szükségletei
szerint.
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MESTERKURZUSOK
A Budapest Film Academy (BFA) diákjai
ingyenesen előadásokat is látogathatnak,
amelyeken neves filmes szakembereket
hallgatva növelhetik tovább filmes ismereteiket.

A Mesterkurzusok keretén belül, melyek a Magyar
Nemzeti Filmalap szervezésében történtek, hallgatóink
részt vehettek Oliver Stone háromszoros Oscar-díjas,
négyszeres Golden Globe-, valamint Emmy-díjnyertes író és
rendező kétnapos előadásán.
Egy másik alkalommal Joe Eszterhas
forgatókönyvíróval volt lehetőségük személyesen
is találkozni, aki korunk egyik élő legendája,
olyan klasszikusok írója, mint az Elemi ösztön, a
Flashdance, a Zenedoboz és a Kicsorbult tőr.

Diákjaink szintén részt vehettek egy kétnapos
szemináriumon Alan Parkerrel, aki olyan filmeket rendezett,
mint az Éjféli expressz, a Hírnév, az Angyalszív, a Lángoló
Mississippi vagy az Evita.

Találkozhattak Antal Nimróddal, a magyar Kontroll, és az amerikai Elhagyott
Szoba, A szállítmány, Ragadozók és Metallica: Through the Never című
filmek rendezőjével.

Két napos forgatókönyvírói kurzust tartott a hallgatóknak Laurie Hutzler, aki a
BBC és a Channel 4 kreatív konzultánsa volt, és olyan Oscar-díjas
művészekkel dolgozott, mint Nick Park és Steve Box.
Az előadások alatt a közönség kérdéseket tehetett fel munkásságukkal, egész
életművükkel kapcsolatban, és belső szakmai tippeket szerezhetett napjaink
elismert filmes szakembereitől.
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LEENDŐ HALLGATÓINKNAK
Az egyik legvonzóbb szakma a filmkészítőké. Épp ezért nehéz a sikerhez vezető út, a nyomás óriási, a
verseny erős. Az átgondolt döntéseknek azonban meglesz a jutalma, hiszen a szakma egyaránt nyújthat
kreatív sikerélményt és magas jövedelmet.
Ez az oka annak, hogy szerte a világon évente diákok ezrei jelentkeznek filmes iskolákba és hajlandóak
hatalmas összegeket kifizetni azért, hogy valóra válthassák álmaikat.
Minden évben sokan kerülnek ki a
képzésekről, azonban közülük
csupán a legjobbak fognak hosszú
távú, sikeres karrierbe kezdeni
valamelyik művészi vagy technikai
területen.
Nem akarjuk leendő diákjainkat
lebeszélni terveikről. Ha erre a
szakmára vágynak, ki kell tartaniuk
emellett, ez a siker egyik kulcsa.
Az akadályok nagyok, de nem
legyőzhetetlenek.
A cél eléréséhez a hallgatóknak szükségük van néhány dologra: a filmipar ismeretére, a nemzetközi piac
megértésére, átfogó filmkészítői képességekre, gyakorlati tudásra, és végül, de nem utolsósorban
nemzetközi kapcsolatokra. Oktatásunk célja, hogy a filmkészítés minden ágában olyan mesterszintű
történetmesélőket képezzünk, akik megtalálják saját hangjukat, kialakítják stílusukat. Akadémiánk ezek
megszerzésében és tudásuk elmélyítésében segíti hallgatóit.
Összefoglalva, a Budapest Film Academy megad diákjainak minden eszközt ahhoz, hogy filmkészítő
álmukat valóra váltsák – de a munka már az ő feladatuk lesz.

„AKI TUDJA, AZ TANÍTJA!”
Minden felsőoktatási intézmény
lelke a tanári gárda. A tanárok
kvalitása határozza meg a
képzés színvonalát.
Oktatóink olyan magyar és
külföldi, jelenleg is a szakmában
dolgozó filmesek, akik a
legfrissebb ismereteket képesek
átadni a diákoknak a filmes és
televíziós gyártásról, a
forgatókönyv fejlesztéséről, a
finanszírozásról, a produkció
megvalósításáról, a terjesztésről
és az új technológiákról.
A Budapest Film Academy hallgatóit a filmes szakma legjobbjai, aktív képviselői tanítják, így segítve őket,
hogy elkezdhessenek dolgozni a filmiparban.
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A BUDAPEST FILM ACADEMY OKTATÓI, VENDÉGELŐADÓI

FORGATÓKÖNYVÍRÓ – DRAMATURG
Szabó István
Oscar-díjas és Kossuth-díjas magyar filmrendező. Legmeghatározóbb filmjei közé
tartozik a Mephisto (1981), amely a legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscardíjat kapott, illetve a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb forgatókönyv díját is
kiérdemelte. Redl ezredes (1985) és Hanussen (1988) című filmjét szintén jelölték
Oscar- és Golden Globe-díjra, illetve az előbbi megkapta Cannes-ban a zsűri díját.
Legismertebb angol nyelvű filmjei a Találkozás Vénusszal (1991), A napfény íze
(1999) és a Szembesítés (2001). Csodálatos Júlia (2004) című filmjéért Anette
Beninget Oscar-díjra jelölték. 1996-ban a Száz éves a mozi sorozatért Pulitzeremlékdíjat kapott. Legutóbbi, 2012-es sikerfilmje, Szabó Magda Az ajtó című
regénye alapján íródott, melyben Helen Mirren Oscar-díjas színésznő, illetve a
szintén díjnyertes Martina Gedeck is szerepet kapott.
Hódi Jenő
Forgatókönyvíró, rendező, producer, a BFA alapítója és igazgatója. Több
nemzetközi díjat tudhat magáénak, legutóbbi alkotásával két „Legjobb Rendező”
díjat nyert Spanyolországban és Olaszországban. Nevéhez több mint egy tucat film
elkészítése és közel húsz forgatókönyv eladása fűződik. Mesterdiplomáját New
Yorkban, a Columbia Egyetemen kapta, ahol Milos Forman, Brian De Palma, John
Avildsen és Dusan Makavejev osztályában tanult. Los Angelesben olyan elismert
workshopokon vett részt, mint Milton Katselas színész-rendező mesterosztálya,
Stella Adler színészképzése és az Actor’s Studio író és rendező csoportja.
Pályafutásának nagy részét az Egyesült Államokban töltötte, ahol filmes
tevékenysége során a szakma majdnem minden ágában tapasztalatot szerzett. A
filmiparban töltött évek során olyan nemzetközi kapcsolatra tett szert, melyek lehetővé
tették, hogy díjnyertes filmkészítő előadókat hívjon meg a BFA tanári csapatába.
Fonyódi Tibor
Regény- és forgatókönyvíró. Az ő nevéhez fűződik többek között az M1
tévécsatornán futó Tűzvonalban és Hacktion sorozatok forgatókönyve, illetve a
Metamorfózis nemzetközi nagyjátékfilm-írói kreditje. A Magyar Forgatókönyvírók
Egyesületének (MFE-HSA) alapító tagja, illetve az Írószövetség tagja. „Harrison
Fawcett” néven több mint egy tucat rendkívül sikeres sci-fi könyvet írt, melyeket
több országban is kiadtak.

Goda Krisztina
Forgatókönyvíró, rendező. Nevét több magyar díjnyertes nagyjátékfilm, többek
között a Csak szex és más semmi, a Szabadság, szerelem és
a Kaméleon fémjelzi. Rendezői diplomáját a londoni National Film and Television
School-ban, forgatókönyvírói diplomáját a Los Angeles-i University of Californián
szerezte.
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Radnóti Zsuzsa
Dramaturg, Jászai Mari-díjas művész. A Vígszínház vezető dramaturgja volt,
jelenleg szabadúszó, a Magyar Színházi Társaság Dramaturg Céhének vezetőségi
tagja, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze. Örkény István (1912–1979)
Kossuth-díjas író özvegye, aki a Budapest Film Academy képzéseinek keretén belül
készülő forgatókönyvek átnézésében és dramaturgiai szempontból történő
elemzésében nyújt nagy segítséget hallgatóinknak.
Michael Schindler
Forgatókönyvíró, producer és a ’Rooftop Mind’ nevű független produkciós cég (Los
Angeles) alapító tagja. Produceri kreditjei változatosak, munkái a szerény
költségvetésű rövidfilmektől a nagy nemzetközi koprodukcióikig terjednek.
Rövidfilmek és játékfilmek forgatókönyvírója, legutóbbi írói és rendezői munkája egy
népszerű online sorozat, a Sevvy Hounds volt. Professzionális szerkesztői és
történetfejlesztési tanácsadásával számos forgatókönyvírót és írót segített már,
beleértve olyan sikerek alkotóit, mint a Life at 12 College Road, ami a saját
kategóriájában bestseller státuszt ért el az Amazonon. Két diplomáját pénzügyi
ismeretekből és kreatív írásból szerezte.

FILMRENDEZŐ
István Szabó
Oscar-díjas és Kossuth-díjas magyar filmrendező és kiváló művész. Lásd a „Forgatókönyvírás” szekciónál.
Kamarás Iván
Jászai Mari-díjas színész, akinek több mint 40 színpadi szerep megformálása és
számos filmszerep eljátszása áll a háta mögött. Színházban Shakespeare-, Schiller-,
Csehov- és Tennessee Williams-darabok főszerepében tekinthette meg a közönség.
Olyan nagysikerű filmekben is szerepet kapott, mint az Üvegtigris 3 (2010), az
Európa Express (1998) és a Miniszter félrelép (1997). A magyar produkciókon túl
több nemzetközi filmben és tévésorozatban is játszott, mint például a Hellboy II., a
Silent Witness vagy a The Mark.
Alexis Latham
A Welsh College of Music and Drama 1990-es elvégzése után színészként,
rendezőként és trénerként dolgozott különböző európai országokban. 1998-ban
alapította a Scallabouche társulatot, ahol számtalan darabnak volt rendezője és
előadója, de neve filmes és televíziós produkciókhoz is kötődik. Jelenleg az Impact
Works Kft. vezető trénere. Társulatával rendszeresen tartanak improvizációra épülő
előadásokat Magyarországon és külföldön.
Goda Krisztina
Forgatókönyvíró, rendező. Lásd a „Forgatókönyvírás” szekciónál.
James Chankin
Rendező, producer, színész. Több mint egy tucat amerikai mozifilm, televíziós film
producere, számos film rendezője, színésze. A filmes szakma több gyártási területén
is dolgozott. Rendezői munkái mellett jelenleg is aktívan részt vesz nemzetközi
produkciókban, filmfinanszírozásban.

Hódi Jenő
Forgatókönyvíró, rendező, producer. Lásd a „Forgatókönyvírás” szekciónál.
Koltai Róbert
Jászai Mari-díjas színész, rendező, forgatókönyvíró. 1967 óta több mint 90 filmben
szerepelt, többek között az Azonosítás című filmben, amely 1976-ban a 26. Berlini
filmfesztiválon Ezüst Medve-díjat kapott. Saját rendezésében olyan filmekben játszott,
mint a Megy a gőzös, Világszám!, Csocsó, avagy éljen május elseje!, Hyppolit, Ámbár
tanár úr, A miniszter félrelép, Sose halunk meg. Ezeken kívül még számtalan, a
magyar filmvilágot meghatározó alkotás fűződik a nevéhez.
Csányi Sándor
Jászai Mari-díjas színész, a magyar filmes és színházi világ egyik
legfoglalkoztatottabb és legnépszerűbb alakja. Színészi játékáért több elismerésben is
részesült már, többek között elnyerte a Filmkritikusok díját 2004-ben. 2002 és 2012
között a Radnóti Miklós Színház tagja volt, majd ezt követően elvállalta a Thália
Színház művészeti vezetését. Az áttörést számára az Antal Nimród által rendezett
Kontroll c. film főszerepe jelentette 2003-ban, azóta pedig olyan filmekben játszott,
mint a Coming Out, a Kaméleon, a Csak szex és más semmi, a Rokonok, az S.O.S.
Szerelem!, az Állítsátok meg Terézanyut és a Szabadság, szerelem.
Szervét Tibor
Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező. Számos művészeti díj tulajdonosa, 1997
óta pedig a Radnóti Színház színésze, ahol már többször is elnyerte a közönség
elismerését. Ezen kívül több alakításáért járó díjat is kiérdemelt, 2010-ben pedig a
Magyar Köztársaság Érdemes Művésze kitüntetést is megkapta. Különböző
színházakban rendez jelenleg is. Több mint 80 színházi darabban játszott, és rengeteg
film fűződik a nevéhez. A leghíresebb szerepe a Valami Amerika 1. és 2. főszerepe
volt. Játszott továbbá az Apacsok, a Magyar Vándor, a Tóték és a Mansfeld című
filmekben, illetve az Egy rém rendes család Budapesten című televíziós sorozatban is.

OPERATŐR – FŐVILÁGOSÍTÓ
Vecsernyés János
Balázs Béla-díjas operatőr és rendező. Számos hazai és nemzetközi díjat nyert,
például: Velencei Nemzetközi Filmfesztivál – Zsűri Különdíja (Vacsora, 2008), Kamera
Hungária – Legjobb Játékfilm díja (Kvartett, 2001). Filmrendezői munkássága mellett
az egyik legkeresettebb magyar játékfilmes operatőr, valamint több mint 250 reklámfilm
operatőre is.
Gulyás Buda
Balázs Béla-díjas operatőr. Nevéhez számos hazai és külföldi produkció fűződik.
Amerikai játékfilmek és sorozatok mellett többek között a Csak szex és más semmi
operatőre, valamint a Szabadság, szerelem és a Kaméleon társoperatőre. 2008-ban a
Madridi Filmfesztiválon, illetve 2009-ben a HSC (a Magyar Operatőrök Társasága)
Aranyszem fesztiválján az év operatőrének választották.
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. Több általa forgatott filmet is díjjal jutalmaztak neves
nemzetközi filmfesztiválokon, többek között Oscar-, Emmy- és ACE-díjat nyertek az
általa fényképezett filmjek. Magyarországon az alábbi díjakkal tüntették ki: Balázs Béladíj, Érdemes Művész, Kiváló Művész és Kossuth-díj. A Magyar Filmszemlén hat
alkalommal kapta meg a Legjobb Operatőrnek járó díjat.
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Marton B. Frigyes
Balázs Béla-díjas operatőr. 1979-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
Többször elnyerte az MTV Év operatőre díját. A Szarajevó Kávéház című filmje 1998ban a Monte Carlói Nemzetközi Filmfesztiválon megkapta a zsűri különdíját. A
Limonádé és a Tűzvonalban című sorozatok operatőre.
Hajdu Miklós
Fővilágosítóként közel száz mozifilmben és televíziósorozat-epizódban vett részt.
Olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Szabó István, Tarr Béla, Pálfi György, Szász
János, Gárdos Éva, Sándor Pál, Peter Kassovitz, Uli Edel. Több neves operatőrrel is
szakmai kapcsolatba került, legutóbb Ragályi Elemér mellett látta el a fővilágosítói
munkát, Szabó István Az ajtó című filmjében.

PRODUCER
Hábermann Jenő
Számos nagyjátékfilm és nemzetközi koprodukció (A hídember, Mansfeld,
Metamorphosis, stb.) vezető producere. Legutolsó filmje Szabó Magda díjnyertes
regényének filmadaptációja, Az ajtó, melyben az Oscar-díjas Szabó István rendezővel,
az ugyancsak Oscar-díjas Helen Mirrennel és a szintén díjnyertes Martina Gedeck
színésznővel forgatott együtt.
Muhi András
Az egyik legismertebb magyar producer, az Inforg Stúdió alapítója. A 2012-es Berlini
Filmfesztiválon Ezüst Medve-díjjal jutalmazott film, a Csak a szél producere.
A
Magyar Filmszemlén 2002-ben, 2003-ban és 2005-ben is elnyerte a Legjobb Producer
díját. 2005-ben Balázs Béla-, 2012-ben Fehér György-díjjal tüntették ki. Az Európai
Filmakadémia tagja.
Kovács Gábor
Többek közt az Üvegtigris-filmek, a Bibliothéque Pascal, a Fehér tenyér és a Fekete
Kefe című filmek producere. Az utóbbi két filmért megkapta a Magyar Filmszemle
produceri díját. Több magyar játékfilm elkészítése mellett az egyik legnagyobb
reklámfilmeket gyártó cég társtulajdonosa, producere.
Hódi Jenő
Forgatókönyvíró, rendező, producer. Lásd a „Forgatókönyvírás” szekciónál.
Sándor Pál
Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer. A 7080-as évek magyar filmjének meghatározó személyisége, olyan filmek alkotója, mint a
Bohóc a falon, a Régi idők focija, vagy a Ripacsok. Herkulesfürdői emlék című alkotása
1977-ben elnyerte a Berlini Filmfesztiválon az Ezüst Medve díjat, Szerencsés Dániel
című alkotása pedig FIPRESCI-díjban részesült az 1983-as Cannes-i Filmfesztiválon.
Az 1990-es évek óta producerként tevékenykedik, olyan filmeknek volt a producere,
mint a De kik azok a Lumnitzer nővérek?, Hasutasok, Utolsó jelentés Annáról.
Csernai Judith
Karrierjét felvételvezetőként és gyártásvezetőként kezdte a Magyar Filmgyártó
Vállalatnál. Az ott eltöltött 12 év során több mint 30 játékfilm elkészítésében vett részt.
1996-ban alapító partnere és producere lett az I’m FILM Kft.-nek, mely nemzetközi
szinten is sikeresen tevékenykedik. Producerként többek között a Viharsarok és a
Drága besúgott barátaim is az ő nevéhez fűződik. Produceri munkái között számos
televíziós műsor és reklámfilm is szerepel.
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Michael Schindler
Forgatókönyvíró és producer. Lásd a „Forgatókönyvírás” szekciónál.

GYÁRTÁSVEZETŐ – RENDEZŐASSZISZTENS
Miskolczi Péter
Bánffy Miklós- és Balázs Béla-díjas producer, az Európai Filmakadémia (EFA) tagja. A
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Színház- és Filmművészeti
Főiskolán szerzett diplomát. Több által gyártott film nyerte el a Magyar Filmszemle
fődíját (Hosszú alkony, Másnap, Taxidermia), rendezői díját (Simon mágus), illetve
szerepelt „A” kategóriás európai filmfesztiválok (Cannes, Locarno, Karlovy Vary)
hivatalos és versenyprogramjában.
Sipos László
A Magyar Producerek Szövetségének alapító tagja, számos nagyjátékfilm, valamint
nemzetközi koprodukció vezető producere és gyártásvezetője. Produceri tanulmányait
Amszterdamban, Prágában és Münchenben végezte. Munkái között olyan sikeres,
nemzetközileg is elismert filmek szerepelnek, mint a Sose halunk meg, a Woyzeck, vagy
a The Best Man.
Gurbán Zsuzsa
1982 óta dolgozik rendezőasszisztensként. Olyan filmekben működött közre, mint a
Steven Spielberg által rendezett München, az Evita, az Underworld, a Kémjátszma és az
Én, a kém. Ezen kívül több tucat reklámfilm fűződik a nevéhez.

VÁGÓ
Tom Ernst
Díjnyertes vágó és posztprodukciós supervisor. Számos magyar és külföldi játékfilm –
mint például a Bánk Bán, a Hídember angol nyelvű verziója, a Szabó Magda könyvén
alapuló Régimódi történet vágója. Dolgozott még a Tűzvonalban című sorozaton, a Mr.
Bean rajzfilmsorozaton, számos dokumentumfilmen, kisjátékfilmen és több tucat
reklámfilmen.

HANGMÉRNÖK
Lukács Ferenc
Szinkronrendező, hangmérnök. Tanulmányait Kaliforniában, Los Angeles
hangmérnökképző szakiskolájában (LARS), a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem
(UCLA), valamint a Paramount, Todd-AO és más stúdiók szaktanfolyamain végezte.
Közel 20 évig amerikai tévé- és rádióműsorok, reklámok és mozifilmek utómunkahangmérnöke volt. Magyarország vezető utómunka-stúdióiban hangalámondásokon,
szinkron felvételeken, zörejezésen és a filmek hangstílusának megteremtésén dolgozik.
Mac Ruth
Tanulmányait Austin világhírű egyetemén, a University of Texason végezte Rádió, televízió és film szakon.
Több mint 50 mozi- és televíziós filmben működött közre, emellett reklámok és dokumentumfilmek
elkészítésében is szerepet vállalt. Olyan nagysikerű produkciók hangmérnökeként vált ismertté, mint a World
War Z, Hellboy 2, A rítus, Spartacus vagy a Birdsong című TV-sorozat, melyet 2012-ben BAFTA-díjra
jelöltek a legjobb hang kategóriában.
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ELTE OKTATÓK
Kovács András Bálint
Filmtörténész, filmteoretikus, egyetemi tanár, az ELTE Filmtudomány tanszékének
alapítója és vezetője. 1984-86 között a Balázs Béla Stúdió művészeti konzultánsa,
1983-95-ig a Filmvilág folyóirat szerkesztője, 1995-99-ig a Párizsi Magyar Intézet
igazgatója és a követség kulturális tanácsosa, 2006-2009-ig a NAVA szakmai
igazgatója, 2011 óta a Magyar Nemzeti Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának
tagja. Fő kutatási területe a modern európai művészfilm. Kurzusokat tart modern film,
filmelemzés és filmelmélet témában, valamint a tudományos szövegírás gyakorlatából.
Legfontosabb könyvei: Metropolis, Párizs (1992), Tarkovszkij (1992), A film szerint a világ (2002), A modern
film irányzatai (2005) - angolul: Screening Modernism, 2007, Mozgóképelemzés (2009) , The Cinema of
Béla Tarr: The Circle Closes (2013).
Vajdovich Györgyi
Az ELTE Filmtudomány tanszékének adjunktusa. A Metropolis Filmelméleti és
filmtörténeti folyóirat alapító szerkesztője, valamint az Enigma Művészetelméleti
folyóirat kiadója és szerkesztője. Szakterületei a filmtörténet, azon belül is elsősorban a
korai és a magyar filmtörténet, valamint az adaptáció és az intermedialitás témaköre.
Kutatási témája a kortárs bollywoodi film. Varga Zoltánnal írt A vámpírfilm alakváltozatai
című könyve 2009-ben jelent meg.
Varró Attila
1998 óta a Filmvilág című magazin szerkesztője és újságírója. 2002 óta óraadó tanár
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filmtudomány tanszékén, ahol műfajelméleti és
történeti kurzusokat, valamint filmelemzési gyakorlatot tart. Rendszeresen publikál
magyar filmes folyóiratokban, Cult-comics című könyve 2007-ben jelent meg.
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OKTATÁSI MODULOK
FORGATÓKÖNYVÍRÓ - DRAMATURG
A forgatókönyv fontosságát a filmkészítésben
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egy népszerű
mondás szerint: egy jó forgatókönyvből lehet
rossz filmet készíteni, de egy rossz
forgatókönyvből jó filmet lehetetlen. De mielőtt
még a kamerák forognának, a film
finanszírozását és a jó szereplőket szinte
lehetetlen biztosítani egy ütős könyv nélkül.

Forgatókönyvíró kurzusunkon a diákok megismerik az
írói folyamat minden részletét a koncepciótól a végső
forgatókönyvig. A hallgatók munkái és nagysikerű filmek
alapján megbeszéljük a történet szerkezetét, a különböző
témák jellegzetességeit, műfaját, a feszültségteremtés és
konfliktuskialakítás fontosságát és technikáját, a
történetmesélést a párbeszédeken és cselekményeken
keresztül, illetve a tökéletes ütemezést jól felépített
jelenetek által. Kitérünk az archetípusokra, a hős útjára
és egyéb hasznos koncepciókra a történetmesélés
kérdéskörében.
Az órákat a gyakorlati feladatok teszik színessé. Az egyéni feladatok lehetőséget adnak a diákoknak, hogy
kipróbálják magukat a karakterek megalkotása és a konfliktusok kialakítása terén, a közös gyakorlatok
során pedig megtapasztalják, hogy milyen csapatban történeteket írni és fejleszteni.
A forgatókönyvírást a Budapest Film Academy brandhez hűen mind művészeti, mind üzleti tevékenységként
oktatjuk. Diákjaink megtanulnak olyan forgatókönyvet írni, amely megáll a saját lábán művészileg,
megkülönböztetve magát a piaci versenyben, s ezáltal színészeket, rendezőket, producereket és
befektetőket vonz. Ugyanakkor a hallgatók elsajátítják azt is, hogyan kell a forgatókönyv eladását támogató
anyagokat – logline, szinopszis, one-page, stb. – elkészíteni.
A második évben a diákok által megírt forgatókönyvek egy részét kiválasztjuk gyártásra. Ezek az írások
ezután alapos elemzésen, fejlesztésen és újraíráson mennek keresztül, amíg készen nem állnak a
megfilmesítésre. A BFA-ELTE hallgatóinak meg kell tanulniuk, hogy a filmezésnél az írás elengedhetetlen
része a forgatókönyv fejlesztése, és ha kell, annak alapos átírása vagy éppen újraírása.
Forgatókönyvíró kurzusunkon a diákok betekintést nyerhetnek a dramaturgiai
munkába is. Radnóti Zsuzsa megfogalmazása szerint „A dramaturg bába egy
forgatókönyv vagy színpadi mű megszületésénél, az író vagy a
forgatókönyvíró jobb keze, továbbá ő a ’harmadik szem’ a próbákon.”.
A jó dramaturg együttműködik
a rendezővel és a színészekkel, mintegy
hidat képez az alkotók és a mű között,
szakmai segítséget nyújt az írónak. A
filmkészítésben kreatív szaktanácsadóként, forgatókönyv-elemzőként vagy
szkriptdoktorként tevékenykedik, megvágja és forgathatóvá teszi a
forgatókönyvet, miközben a lehető legtöbbet hozza ki a szövegből és a
történetből, valamint ügyel a film dramaturgiai vonalvezetésére.
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RENDEZŐ
A jó rendezőnek remek történetmesélőnek kell lennie. Programunk azon az elgondoláson alapul, hogy az
alkotói vízió megvalósításához gyakorláson, bátorításon, kritikai visszajelzéseken, együttműködésen és még
több gyakorláson keresztül vezet az út.
A pályakezdő filmrendezők nagy valószínűséggel akkor
kapják meg első filmjükre a pénzt, ha olyan forgatókönyvet
mutatnak be, amely elnyeri a filmfinanszírozók tetszését,
és amelyet azzal a feltétellel „adnak el”, hogy ők
rendezhetik a filmet. Ehhez a rendezőnek tudnia kell, hogy
mitől működik egy jelenet, mikor van jól megírva,
megszerkesztve. Tisztában kell lennie a filmforgatókönyv
struktúrájával, dramaturgiai elemeivel.
A tökéletesre fejlesztett írott szó azonban nem elég. Ahhoz, hogy életre keltsék a
forgatókönyvet, megtanítjuk diákjainknak, hogyan tudják vizuálisan is elmondani
történetüket. Ösztönözzük őket, hogy ezt egyedi és letisztult stílusban tegyék.
A hallgatók gyakorolják a mise-en-scene, a szövegelemzés, a szereplőválogatás
módszereit, illetve azt, hogy hogyan dolgozzanak együtt a színészekkel, hogyan
instruálják őket. Az általuk benyújtott anyagokra építő kritikát és instrukciókat kapnak,
melyeket a workshopok során szerzett tapasztalattal együtt később a való életben
kamatoztathatnak.
A rendező diákok ezen felül megtanulják munkájuk másik részének az
alapjait is: azt, hogy hogyan kell irányítaniuk egy forgatást. Ez magában
foglalja a hatékony kommunikációt a forgatás egyes részlegeivel
(kiemelten az operatőri, világítási, jelmez-, díszlet-, fodrász- és
sminkszekciókkal), hogy együttműködve dolgozzanak közös
elképzelésükön. Csakis ezen kreatív területek hatékony irányítása és
együttműködése által lehet kiaknázni a filmben rejlő teljes potenciált.
Összefoglalva, a célunk az, hogy a rendező diákok megértsék és elsajátítsák a vizuális történetmesélés
fortélyait egy olyan környezetben, amely lehetővé teszi számukra, hogy ötleteiket egyre fejlődő kreatív és
technikai képességeik segítségével juttassák kifejezésre.
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OPERATŐR

Az operatőr alkotja meg a film vizuális világát. Már a film előkészítésének legelső szakaszától kezdve kreatív
partnere a rendező-írónak. A produkció során segít megteremteni a megfelelő művészi és technikai
körülményeket és képileg kifejezni a történetet.
Hallgatóink a képzés során élvonalban dolgozó operatőröktől
tanulhatják meg a szakma esztétikai, technikai és
munkaszervezési sajátosságait, s ezáltal sokoldalú, innovatív
operatőrökké válnak.
A világítás az operatőri munka alapja. A kurzus során a tanulók
megtanulják, hogyan kontrollálják a fényforrásokat és
árnyékokat, hogyan alakítsák ki azt a képi világot és világítási
stílust, amely segíti a rendezőt a történet elmesélésében,
továbbá egyedi hangulatot ad a filmnek.
De a világítás csak a történet egyik része. Az operatőri
munka szíve a beállítás vizuális megalkotása: kamera
elhelyezése, a kompozíció kiválasztása, a
kameraállások és -mozgások, megfelelő objektív
kiválasztása. Ezek a világítási stílussal, a színek
megválasztásával, a felsnittelés módjával együtt adnak
életet a filmnek.
Az alapvető ismeretek begyakorlása mellett a hallgatók
elsajátítják, hogyan jelenítsék meg a forgatókönyvben
leírt jeleneteket, miként készítsenek storyboardot,
valamint megismerik a filmforgatás technikai
előkészítése során felmerülő kérdéseket.
A hallgatók megtanulják a belső és külső helyszínen vagy
stúdióban zajló filmezés sajátosságait és az ezekre való
felkészülés különbségeit, valamint gyakorlatot szereznek
ezek kivitelezésében. Ötleteket adunk arra vonatkozóan is,
milyen operatőri módszereket lehet alkalmazni
kisköltségvetésű filmkészítés esetén, illetve miként lehet
gerillafilmesként képeket alkotni.
Az operatőr végső munkája a film digitális fényelése.
Ennek technikáját, művészetét alacsony költségvetésű
diákfilmekhez laptopon, nagyobb filmekre való
felkészüléshez professzionális stúdióban oktatjuk.
Hallgatóink operatőrként dolgoznak az akadémián tanuló diákok által írt és rendezett rövidfilmeken. A képzés
a filmoperatőri gyakorlatok teljesítésével zárul, melyet a hallgató egy oktató segítségével valósít meg.
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KREATÍV PRODUCER – GYÁRTÁSVEZETŐ
A film finanszírozásához szükséges struktúra
létrehozása a producer egyik fő feladata. Tárgyal más
producerekkel, bevonja őket a munkába, létrehozza a
koprodukciós csapatot. Ehhez ismernie kell a különböző
országok filmfinanszírozási követelményeit, tudnia kell,
milyen módon juthat adókedvezményekhez és helyi
támogatásokhoz, és tisztában kell lennie azzal, hogyan
kombinálhatóak egymással a különböző alapítványi és
állami források.
A képzés célja, hogy alapszintű, mégis átfogó képet adjon a nemzetközi filmfinanszírozásról, a koprodukciók
megszervezéséről. Különös figyelmet szentelünk a független filmkészítés jogi és üzleti oldalának, beleértve a
forgalmazási és opciós megállapodásokat, a szerzői jogot, a különböző munkatársakkal kötendő
szerződéseket és más jogviszonyokra vonatkozó alapismereteket. Azt is megvizsgáljuk, hogy a különböző
üzleti struktúrák milyen hatással vannak filmre.
A kreatív producer minden feladata megköveteli
a kiváló kommunikációs és meggyőző
képességet, a munkatársak motiválását, és egy
olyan légkör megteremtését, mely elősegíti a
kreatív ötletek megszületését. A producer a
forgatókönyvíróval és a rendezővel közös
elképzelést alakít ki a filmről. A forgatócsoport
motorjaként szervezi, vezeti a közös
erőfeszítéseket, és biztosítja, hogy az induló
lelkesedés megmaradjon.
A kurzus során a diákok elsajátítják azt, hogyan biztosítja a producer, hogy „a pénz a vászonra kerüljön”,
fókuszálva a nemzetközi piacra. Megtanulják, hogyan teremtsenek összhangot a művészi, a
gyártásszervezési és az üzleti szempontok között. Képzésünk során a kreatív gyártási folyamatra is
hangsúlyt helyezünk, beleértve a gyártás előkészítésének és az utómunkának a fázisát is. A hallgatók
megtanulják az finanszírozási terv, a költségvetés, a gyártási terv és a diszpó készítésének módját, valamint
megismerik a gyártásvezető, a rendezőasszisztens és a naplóvezető feladatkörét és a velük való
együttműködés módját.
A produceri képzés arra is megtanítja a diákokat, hogyan lehet a nemzetközi piacnak megfelelő filmet
előállítani, a film marketingjét és piacravitelét, eladását a legjobban megoldani, és olyan szerződéseket kötni,
amely alapján a jövedelem valóban visszakerül a befektetőkhöz, koprodukciós partnerekhez.
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VÁGÓ - HANGMÉRNÖK
A vágás a történet végső művészi megformálása,
fontos része a történetmesélésnek. A film
előkészítése és forgatása során elvégzett
munkafolyamatok eredményét a vágó rendszerezi
és saját kreativitását felhasználva állítja össze a
kész filmet. Ez a film utolsó „újraírása”.
Tapasztalt vágó oktatónk irányítása alatt a BFA
vágó-hangmérnök kurzusa a technikai alapoktól
kezdve a kívánt hatás elérésének oktatásáig
mindent magába foglal. Célunk, hogy a kurzus során a hallgatók a vágás művészi, esztétikai és technikai
oldalát is megismerjék. Az alapok elsajátításán felül (beállítások megvágása, jelenetek összeillesztése, a
megfelelő kezdő és végpontok megtalálása, átmenetek létrehozása, a folytonosság, valamint a megfelelő
ritmus és tempó megteremtése, főcímek megalkotása, színkorrekció és egyebek) különös hangsúlyt
helyezünk a technikusokkal és a különböző részlegekkel való kommunikációra a forgatás során.
Az órákon megszerzett tudást vágó-hangmérnök
diákjaink a rendező szakos hallgatók által készített filmek
megvágásával mélyítik el. A diákfilmek vágói munkáján
keresztül a hagyományos és a megszokottól eltérő
vágási döntésekre összpontosítunk.
A kurzuson bevezetjük a diákokat a hang világába is –
egy olyan világba, ahol a hangsúly az angol „audience”
szóból adódóan a „hallgatóságon” van. A film hangi
elemeinek megtervezése nagyban segíti a képet, és
összhangban működik a vágással, az operatőri munkával
és a rendező történetmesélő stílusával. A tematika
része, hogy diákjainkat bevezessük a filmes és televíziós
hangrögzítés elméletébe és oktató által vezetett gyakorlatába. A hallgatók megismerkednek a különböző
filmes és televíziós hangmérnöki technikákkal, a helyszínen rögzített hangoktól egészen az utószinkronig.
Elméleti és gyakorlati órák során bemutatjuk a hangfelvétel mesterségét (beleértve a különböző mikrofonok
használatát, a terek akusztikájának megteremtését és a külső helyszínen zajló forgatások során felmerülő
hangfelvételi problémákat). Ismertetjük és diákfilmeken gyakorlatban alkalmazzuk a hangutómunkát (a
zörejezést, az utószinkront, a hangeffektek és a zene használatát), valamint bemutatjuk, hogyan segítik a
történet hatékony elmesélését. Végül pedig a hangutómunka legátfogóbb részeként a hallgatók
professzionális hangkeverő stúdióban megismerhetik a különböző hangeffektusok és zene használatát a
hangkeverés munkája során.
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FILMELEMZÉS A FILMKÉSZÍTŐ SZEMPONTJÁBÓL
Minden filmkészítő számára létfontosságú a történet
struktúrájának, a dramaturgiai alapelveknek, valamint
a technikai és művészi döntések hátterének a
megértése – és ez a kurzus pontosan erről szól.
A szemináriumi munka során közösen elemezzük
mozifilmek stílusalkotó elemeit, sikeres filmeket
tekintünk meg és felépítésüket vizsgáljuk. A hallgatók
megtanulják, hogyan kell átadni a vásznon alapvető
információkat, hogyan kommunikáljanak vizuális
elemekkel, hogyan fokozzák a drámai hatást az okokozati struktúra révén, és hogy mi tesz egy karaktert
hitelessé és összetetté.
A diákok megismerik azt is, hogy az operatőr miként
segíti a rendező elképzeléseit, és hogyan meséli el a
történetet képek formájában, párbeszéd nélkül. Konkrét
példákon keresztül bemutatjuk a különböző operatőri
stílusokat és feladatokat.
A film ritmuselemzésénél diákjaink a különböző drámai
szerkezetekhez illeszkedő vágási technikákról tanulnak.
Hallgatóink elsajátíthatják a drámai montázs, a
párhuzamos vágás, az akciójelenetekre jellemző és az
izgalom növelését segítő vágás rejtelmeit. A hang és a
zene elemzésekor ezek drámai erejére, történetmesélő,
karakterformáló szerepére koncentrálunk.

DIÁKFILMEK A BUDAPEST FILM ACADEMY KERETÉBEN
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A Budapest Film Academy nemcsak lehetőséget biztosít
hallgatói számára, hogy diákfilmeket forgassanak az akadémia
keretein belül, de ösztönzi is őket erre. A technikai hátteret a
BFA biztosítja, a fiatal filmesek azonban maguk alkotnak
csapatokat egy-egy film létrehozásához.
Egy hallgató több filmen is dolgozhat, de csak egy meghatározó
feladatot láthat el egy filmkészítési projekten belül aszerint,
hogy mit tanul. Egy rövidfilm írója és rendezője például lehet
ugyanaz a hallgató, ha mindkét kurzuson részt vesz, mivel a két
folyamat nem ütközik időben. Több olyan feladatot azonban, ami a forgatáson egyidőben történik és komoly
felelősséggel jár, mint például a producer és a rendező, egy filmen belül egy diák nem láthat el.
Mindenki, aki az alkotási folyamatban részt vesz, az akadémia
hallgatója. Így a gyártásvezető, a rendezőasszisztens és a scriptes
a producer-gyártásvezető kurzus diákjai közül, a vágó és a
hangmérnök a vágó-hangmérnök kurzusra járók közül, az operatőr,
a segédoperatőr és a fővilágosító pedig az operatőr osztály
hallgatói közül kerül ki és így tovább. Kivételt képeznek a
színészek, akiket a filmeseknek saját maguknak kell megkeresni.
Az akadémia számos elérhetőséget biztosít együttműködő
színésziskolákhoz.
A munkákhoz további segítséget biztosítanak az akadémia oktatói.
Az operatőr kurzuson átbeszélik a film storyboardját,
forgatókönyvíráson a forgatókönyvet, rendezésen a film
koncepcióját és megvalósítását, a producer-gyártásvezető órákon
pedig a gyártási problémákat és ezek megoldását, azonban a
forgatást már maguknak a hallgatóknak kell levezényelni.
A hallgatóknak nemcsak diákfilmek forgatására van lehetősége,
hanem a félév során számos reklámfilm elkészítésére is sor kerül.
Ezek a reklámfilmek többek között olyan nagy cégek részére
készülnek, mint a Sony, a MOL, a Metropol, az Interpress Magazin
vagy a Marquard Media (a Playboy, a Joy, a CKM, a Men’s Health
és további magazinok kiadója), és interneten, valamint televízióban
kerülnek bemutatásra.
A Budapest Film Academy célja, hogy diákjai a filmkészítés közben valódi tapasztalatokat szerezzenek, és
úgy sajátítsák el a szükséges ismereteket, ahogy a professzionális filmesek dolgoznak. Emellett az
akadémia vezetősége fontosnak tartja, hogy a forgatások során összehozza a különböző képzési modulok
hallgatóit, barátságok, szakmai kapcsolatok szövődjenek, így hozva létre egy alkotói közösséget.
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ONLINE KURZUSOK
Budapest Film Academy egyike az első európai oktatási
intézményeknek, mely kurzusai nagy részét online is
elérhetővé teszi. Ezeket a kurzusokat ugyanazok a
szakemberek dolgozták ki és ugyanolyan mértékű tudással,
tapasztalattal és betekintéssel állították össze, mint ami
tradicionális oktatásunk keretében megszokott, de az online
formátum által nyújtott előnyök maximalizálásával.
Előnyei többek között:
• Bárki részt vehet a kurzusokon bárhonnan és a tananyagban saját tempójában haladhat
• Az online kurzusok új módot biztosítanak a neves tanári karunk tagjaival való kommunikációra,
beleértve az egyes órákat követő élő megbeszéléseket, valamint a személyre szabott, négyszemközti
konzultációt
• Virtuális hálózatot hoz létre, ami összekapcsolja a filmes hallgatókat a világ minden pontjáról
• Átfogóan hasznosítja az internetes és multimediális erőforrásokat
• Lehetőséget biztosít, hogy a hallgatók szabad idejükben szerezhessenek meg egy nemzetközileg
elismert képesítést
Előrelátó Akadémiaként mi megragadjuk az alkalmat, hogy
versenyképes, rugalmas oktatási modult szolgáltassunk
hallgatóinknak azokat a technológiai eszközöket alkalmazva,
melyek napjainkban forradalmasítják a filmkészítést is. Legyél
Budapesten, Bangkokban, Bostonban, vagy bárhol a világon,
online kurzusaink a gyakorlati és elméleti oktatás optimális
keverékét nyújtják különösen nagy hangsúlyt fektetve a
kézzelfogható eredményekre.
Online hallgatóinknak lehetősége nyílik arra, hogy személyesen érintkezzenek oktatóinkkal és más
tanulókkal a legváltozatosabb módokon, miközben először elsajátítják, majd alkalmazzák a megszerzett
tudást. Ebben a tekintetben a Budapest Film Academy online programja tükörképe tradicionális
oktatásunknak… egy határozottan 21. századi csavarral.

JOGOSULTSÁG EGYETEMI VAGY ECTS KREDITRE
Online képzésünket is ugyanolyan igényesség és képzési színvonal
jellemzi, mint hagyományos kurzusainkat. Az ELTE a BFA online
kurzusai fellett is szakmai kontrollt gyakorol, és az elvégzett kurzusokat
kreditekkel látja el. Ezek a kreditek az ECTS rendszer segítségével más
magyar és európai oktatási intézményekben is elismertethetők.

KÉPZÉSI MODULOK
Mi nem hiszünk abban, hogy a filmkészítés minden területe elsajátítható lenne az interneten keresztül.
Azonban a megfelelő gyakorlati feladatokkal kiegészülve és a filmszakmában jártas tanári karunk interaktív
instrukciói által a legtöbb terület igenis kitanulható. Egyaránt kínálunk bevezető és haladó kurzusokat az
alábbi modulokban:
•
•
•
•

Rendező
Forgatókönyvíró
Kreatív producer és gyártásvezető
Vágó

Az online kurzusok ugyanazokat az alaplépéseket követik, melyek a hagyományos oktatási formában is
megtalálhatóak, csupán olyan módosításokat tartalmaznak, melyek segítségével a legtöbbet hozhatjuk ki a
távoktatásból.
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FELÉPÍTÉS
Minden online kurzusunk hat órából áll.
Mindegyik órai anyag gerincét egy dinamikus, 60 perces
audiovizuális prezentáció adja, a Budapest Film Academy
tanári kara által prezentálva. Emellett diákjainknak lehetősége
van minden online tanóra alkalmával részt venni egy 45
perces élő beszélgetésen valamelyik BFA oktatóval (négyszemközt vagy kisebb csoportokban), ahol
kérdéseket tehetnek fel és mélyebben elmerülhetnek az adott témakörben. Ez páratlan lehetőséget biztosít
a hallgatóknak az anyag mélyebb elsajátítására és a szakmában elismert oktatókkal való széleskörű,
személyes konzultációra. Ezen felül a tanagyagok tartalmaznak még egyéb kiegészítő segédanyagokat is,
melyek témánként változhatnak: ezek lehetnek filmrészletek, előadásjegyzetek, hang- és videófájlok,
feladatlapok és egyéb tanulást segítő eszközök.
A fejlődést elősegítendő minden anyaghoz tartozik „házi
feladat” (kredit nélküli képzésben részt vevők számára
opcionális, lásd lentebb). Ahogy a hallgatók haladnak, úgy
lesznek egyre tartalmasabbak a feladatok, melyek később
hozzájárulhatnak portfóliójuk kialakításához és remélhetőleg
segítenek karrierjük beindításában is. A kurzus típusától és
szintjétől függően ezek a feladatok a profi logline-ok
megalkotásától terjedhetnek a mesterire csiszolt pitch-ek és
forgatókönyvek elkészítésén át a teljes mértékben megvágott
jelenetek és kisfilmek létrehozásáig.
Ha a diákok igénylik, lehetőség van rá, hogy a BFA tanárai átnézzék, megvitassák a házi feladatokat és
projekteket, majd azokról vagy bármilyen kapcsolódó témáról konzultáljanak a hallgatókkal. Ezek a
személyes megbeszélések (6 óra/kurzus) csak a kreditrendszerben tanuló diákok számára kötelezőek, de
választhatóan természetesen a többiek számára is elérhetőek. Bővebben az Óránkénti Konzultációs
Szolgáltatásról itt.
Az online kurzusaink többféle formában is felvehetőek:
•

Teljes kurzus – Egyetemi kreditért. A hallgatók a választott
kurzuson elvégzik a hatórányi tananyagot az általunk ajánlott
sorrendben, valamint minden témában élő konzultációt folytatnak
egyik oktatónkkal. Mivel egyetemi kreditért végzik el a kurzust (ami
opcionálisan ECTS kreditet is jelenthet), óráról órára feladatokat kell
teljesíteniük, illetve a képzés végén egy felmérő tesztet vagy vizsgát kell írniuk. A tanfolyam része hat,
egyenként egyórás, személyes konzultáció BFA-s tanárokkal, ami a hallgató személyre szabott
kurzusmunkájára és projektjeire összepontosít, valamint a feladatok és vizsgák teljes értékelésére.
Végezetül, „kredites” hallgatókként jogosultak További Előnyökre - a kapcsolati lehetőségektől kezdve
mesterkurzusokon való ingyenes részvételen át az Online Eszközközpontunkhoz való hozzáférésig.

•

Teljes kurzus – Egyetemi kredit nélkül. A hallgatók a választott
kurzuson elvégzik a hatórányi tananyagot az általunk ajánlott
sorrendben, valamint lehetőségük van minden egyes témában élő
konzultációt folytatni egyik oktatónkkal. Mivel ők nem kapnak egyetemi
kreditet munkájukért, minden feladat és élő konzultáció opcionális.
Nem kötelesek, de megvan a lehetőségük további személyes
konzultációkat vásárolni, általuk megszabott mértékben, ami segítheti
a tanulásukat.

•

Alkalmi kurzusmunka. A hallgatók bármilyen számú vagy
kombinációjú órát felvehetnek a különböző képzési modulokon belül
(élő konzultációkat is beleértve). Egyedüli feltétel a haladó
kurzusoknál van: az alapszintű képzettség. Nem kötelesek, de
megvan a lehetőségük további személyes konzultációkat vásárolni,
általuk megszabott mértékben, ami segítheti a tanulásukat. Egyetemi
vagy ECTS kreditben nem részesülnek, kivéve, ha egy teljes
kurzusnyi anyagot (beleértve az élő beszélgetéseket és a
konzultációkat) elvégeznek.

Különleges esetekben az online és helyszíni oktatás keveréke is megoldható, illetve egyéb személyre
szabott konstrukciók. Célunk, hogy rugalmas képzést nyújtsunk hallgatóinknak, biztosítva nekik, hogy a
pontos szükségleteikhez és körülményeikhez alakítsák tanulmányaikat. Amennyiben olyan kérdésed merül
fel egy egyéni megegyezéssel kapcsolatban, amit nem válaszol meg ez a tájékoztató, lépj kapcsolatba
velünk a következő címen: info@budapestfilmacademy.com.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Az online leckék többségéhez elegendő egy szélessávú
internetkapcsolattal ellátott számítógéphez való hozzáférés – a szükséges
technikai feltételek elérhetőek itt. Ugyanakkor néhány haladó szintű óra
ECTS kreditért való elvégzéséhez szükség lehet kamerára és/vagy
vágóprogramra is.
Miután feljelentkeztél egy órára, kapni fogsz
egy kódot, ami hozzáférést biztosít a teljes 60
perces előadás prezentációjához, melyet
kétszer nézhetsz végig. A kódot bármikor, a
neked legkényelmesebb időben
felhasználhatod; nincs lejárati ideje.
Az élő beszélgetésre a képzés oktatójával
(mely minden órát kísér) – akárcsak bármely
egyórás konzultációra – egy közösen
egyeztetett időpontban kerül sor,
videóbeszélgetés formájában.

TOVÁBBI ELŐNYÖK (KIZÁRÓLAG „KREDITES” HALLGATÓKNAK)
Hallgatók, akik teljes kurzusokra jelentkeznek (ECTS-jogosultak) további
hasznokat élvezhetnek:
•

Hozzáférés Online Eszközközpontunkhoz. Itt megtalálsz mindent,
ami hasznos: segédanyagok, produkciós munkalapok, jogi formák és
minták, valamint egyéb filmkészítési eszközök.

•

Kapcsolatok. Online hallgatóink közvetlen összeköttetésbe kerülnek
változatos hallgatói hálónkkal. A kezdeti kapcsolatok az internetes felületen jönnek létre a szociális
média előnyeit kihasználva. Emellett számos, személyes kapcsolatfelvételi lehetőség is kínálkozik
Budapestre utazó hallgatóinknak.

•

Diákfilm-lehetőségek. Akárcsak a hagyományos oktatásnál, online hallgatóinknak lehetősége van
csatlakozni a készülő BFA-kisfilmjeink stábjához.

•

Ingyenes részvétel mesterkurzusokon és bemutató órákon. Hallgasd a mozi világhírű mestereit és
az Akadémia tanári karát Budapesten, ingyenesen!
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“MI A MEGFELELŐBB SZÁMOMRA – A TRADICIONÁLIS VAGY AZ ONLINE OKTATÁS?”
Mind hagyományos és online programjaink magas színvonalú filmkészítési oktatást biztosítanak,
azonban mindkét formátumnak megvannak az előnyei. Itt egy gyors áttekintés, ami segíthet neked
kiválasztani a hozzád illő képzési típust:
LEGFŐBB
ELŐNYÖK
Világszínvonalú oktatás kiváló szakemberektől
A hallgató jogosult ECTS kreditre vagy az ELTE
képzésén belül a kurzus elismertethető
Széleskörű kapcsolatépítési lehetőségek
Egyformán alacsony ár
Forgatókönyvíró, rendező, producer és vágó
képzési modulok
Operatőr és hangmérnök képzési modulok
Széleskörű, személyes kapcsolatépítési
lehetőségek
Produkciós intézmények látogatása és órai
műhelymunka
Egyszerűbb részvétel ingyenes
mesterkurzusokon és kiegészítő órákon
Egyszerűbb részvétel diákfilmek készítésében
3 órás előadások egy világszínvonalú oktatói
karral
1 órás előadások PLUSZ 45 perces beszélgetés
egy világszínvonalú oktatói karral
Személyre szabott, egyéni konzultációk a
projektmunkákról
Hozzáférés az Online Eszközközponthoz
Az internetes erőforrások és multimédia
átfogóbb használata
Bárhonnan elérhető – nincsenek utazási
elvárások nem-budapestiek számára
A kurzus elvégzése a saját tempód és
beosztásod szerint lehetséges

TRADÍCIONÁLIS
OKTATÁS

ONLINE

OKTATÁS
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ÓRADÍJAS KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
ÁTTEKINTÉS
Elakadtál vagy küszködsz a forgatókönyveddel? Próbálod
fejleszteni a pitchelési technikádat a befektetők számára?
Valami nem világos a filmterjesztés működésével
kapcsolatban?
Nagy az esély, hogy bármilyen
akadállyal szembesülsz filmkészítés során, mi tudunk segíteni annak
elhárításában.
A BFA-n megértjük, hogy nem minden feltörekvő forgatókönyvírót vagy
filmkészítőt érdekel egy teljes képzés elvégzése mindenféle kurzusmunkával
együtt. Sokan már saját filmes projektjeikre koncentrálnak, és csupán olyan
lehetőséget keresnek, ahol olyan speciális ismereteket és szaktudást
sajátíthatnak el, melyek segítenek a következő szintre lendíteni a
munkafolyamatot. Se többet, se kevesebbet.
Erre ad megoldást az Óradíjas Konzultációs Szolgáltatás. Az Akadémia tanári kara hatalmas szakmai
tapasztalattal bír, s készen állunk arra, hogy segítsünk megvalósítani projektjeid. Kérj egyénre szabott
tanácsot szakértőinktől, akik egytől egyig profik a szakmájukban! Ez olyan, mintha egy tapasztalt
szakember csatlakozna az írói vagy produkciós gárdádhoz – de csupán annyi időre, ameddig szükséged
van a segítségére.
Vegyél részt személyes konzultáción a készülő forgatókönyvedről vagy filmedről a következő területeken:
•

Forgatókönyvírás: az ötlet vagy premissza kiválasztása; a célközönséged/piacod meghatározása; a
műfajok megértése, keverése és kiforgatása; a vizuális történetmesélés elsajátítása; történeted
feltérképezése; jelenetek, szekvenciák és felvonások struktúrája; a téma kidolgozása; a cselekmény
és a tempó tökéletesítése; az atmoszféra és környezet megteremtése; dinamikus karakterek
létrehozása és fejlesztése; a dialógus eltalálása; mozgalmas leíró részek írása; helyes formátum; az
írói válság vagy bármiféle visszatartó erő felszámolása.

•

Pitchelés: a megfelelő logline, szinopszis, treatment vagy pitch létrehozása – mind papíron, mind
élőben. Hogyan juthatunk túl a döntéshozókig?

•

Gyártásvezetés: a finanszírozás megszervezése; koprodukciók összerakása; a produceri csomag
összeállítása; a költségvetés megírása; üzleti terv kidolgozása; gyártási terv és diszpó írása; a
megfelelő forgalmazási stratégia megtalálása; a közönség megszólítása; bejutás fesztiválokra… vagy
bármi más, ami segítheti a filmedet eggyel magasabb szintre jutni.

•

Filmkészítés a helyszínen: a rendezés, színészi játék vagy
az operatőri munka színvonalának emelése praktikus
lépésekkel.

•

Utómunka: a vágás, a hangdizájn, az utómunka-effektek és
egyebek fejlesztése.

A konzultációk ugyanazt a filozófiát követik, mint ami a tanulmányi programjainkat is irányítja: filmkészítés
egyszerre művészet és üzlet. Mi tudjuk, mi a kelendő és mi nem, ahogy azt is tudjuk, mi működik a
nagyvásznon. Abban akarunk segíteni neked, hogy otthagyd a nyomod mindkét területen.
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HOGYAN MŰKÖDIK?
Az első leadott anyag olvasásáért csökkentett költséget számolunk fel, amennyiben igényled a
szolgáltatást (ennek díja a mű hosszának függvényében változik). Amit kapsz, az nem egy egyszerű
átolvasás, hanem egy alapos, elemező vizsgálat.
Attól függetlenül, hogy adtál-e le anyagot olvasásra vagy sem, konzultációs szolgáltatásainkat
megvásárolhatod egy állandó órabérért, minimum egy órára, ezen felül pedig 15 perces egységekben. A
szakmai tanácsadás alatt elhangzó minden ötlet a hallgatóé, és ekként szabadon felhasználhatja.
Kérünk, vedd figyelembe, hogy mi nem szolgálunk írott jegyzetekkel;
sokkal költséghatékonyabb és hasznosabb, ha a filmkészítő maga
jegyzetel a konzultációk során.
Áraink frissített listája megtalálható itt.
Konzultációs időpont kéréséhez az alábbi címen veheted fel velünk a
kapcsolatot: coordinator@budapestfilmacademy.com.
Ha egyéb kérdésed van, felteheted e-mailben: admission@budapestfilmacademy.com.

GYAKORI KÉRDÉSEK
Szükséges-e bármilyen filmes előképzettség
a jelentkezéshez?
Nem, a jelentkezésnek nem feltétele a korábbi
filmes tapasztalat. Oktatási programunk
alapvetően csak kevés vagy előzetes ismerettel
nem rendelkező diákok képzésére épül. Ők
intenzív kurzusaink keretein belül szerezhetnek
átfogó tudást a filmkészítésről. Azok a
jelentkezők, akik már filmkészítői tapasztalattal,
gyakorlattal rendelkeznek, magasabb szintű
kurzusainkra iratkozhatnak be. A jelentkezési folyamatról bővebben itt tájékozódhatsz.
Van lehetőség az induló kurzusok csak egy részének az elvégzésére?
Ez természetesen lehetséges, azonban a Budapest Film Academy hitvallása szerint egy filmes
szakembernek a filmkészítés minden ágazatához értenie kell. Azonban ha a hallgató ettől függetlenül nem
kíván az összes kurzusra jelentkezni, részidős diákunk lesz.
Öt gyakorlati kurzusunk mindegyike heti egy
alkalommal késő délután három órán keresztül
tart, a filmelemző kurzus heti egy alkalommal
délelőtt vagy kora délután másfél órás
időtartamban zajlik.
Mi az ECTS kredit?
Az ECTS, a European Credit Transfer System,
azaz Európai Kreditátviteli Rendszer rövidítése,
amit az egységes európai oktatás és képzés
előmozdítása érdekében hoztak létre. Ennek segítségével az ELTE akkreditált kredittel ismeri el a nálunk
elvégzett tárgyakat. Nem garantálható, hogy minden más felsőoktatási intézmény elfogadja ezeket a
krediteket, de mivel az ELTE Magyarország egyik legrangosabb egyeteme, a hasonló képzések során
többnyire itthoni és külföldi egyetemek is elfogadják az ELTE ECTS krediteket.
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Ha valaki nem tart igényt ezekre a kreditekre, annak a kurzus elvégzése után egy Budapest Film Academy
oklevelet adunk, továbbá 20%-ot elengedünk a tandíj árából. Ha a hallgató a későbbiekben megkezdi
egyetemi tanulmányait, a tanfolyam elvégzésétől számított három éven belül igényelheti az ECTS kreditek
kiadását. Ebben az esetben azonban le kell vizsgáznia és a 20%-ot ki kell fizetnie.
A kurzus elvégzésével szerezhető-e alapképzéses diploma? Van mesterképzés az intézményben?
Alapfokú és mesterképzéses diploma az ELTE és a BFA
együttműködésének köszönhetően szerezhető abban az
esetben, ha a hallgató felvételt nyer az ELTE valamely filmes
képzésére. A BFA gyakorlati filmkészítő órákat biztosít az
ELTE alapfokú szabad bölcsész film szakirányos, filmelmélet
és filmtörténet minor képzéséhez, valamint az ELTE
Filmtudomány mesterszakához. A BFA által kínált kurzusok
ezen BAs képzések gyakorlati kurzusaiként, valamint a
Filmtudomány mesterszak filmkészítő szakirányos
kurzusaiként ismertethetőek el. A Filmtudomány
mesterszakos képzést az ELTE a BFA-val együttműködésben
2012 őszétől magyar és angol nyelven is működteti.
Külföldi állampolgár lehet-e hallgatója az intézménynek? Milyen nyelven zajlik az oktatás?
A világ minden részéről várjuk az érdeklődőket kurzusainkra. Óráink közül van, amelyik angol nyelven és
van, amelyik magyarul zajlik. A magyar nyelvű órákon a külföldi hallgatóknak egy szinkrontolmács fordít, ők
fejhallgató segítségével könnyen követhetik az óra menetét. Angolul nem értő hallgatóinknak az angol
nyelvű órákon a szinkrontolmács magyarra fordít. Minden magyar oktatónk a nemzetközi filmezés területén
dolgozik, így kiválóan beszél angolul. Külföldi oktatóink nagytöbbsége beszél vagy legalábbis ért magyarul.
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Mi az őszi szemeszter és a tavaszi szemeszter
jelentkezési határideje?
Az őszi szemeszter végső jelentkezési határideje
szeptember 10, a tavaszi szemeszteré február 10.
Hogyan lehet jelentkezni?
?
A jelentkezési lap megtalálható a weboldalunkon
(http://www.budapestfilmacademy.com).
Az admission@budapestfilmacademy.com e-mail
címre kell kitöltve visszaküldeni a formanyomtatványt.
Félév közben is lehet-e jelentkezni az egyes
kurzusokra?
Igen, félév közben is szívesen fogadjuk a
jelentkezéseket! ECTS kreditet viszont csak a
teljes félév elvégzésért lehet kapni.
Van-e lehetőség arra, hogy az érdeklődők egy
nyílt nap keretein belül részt vegyenek a
kurzusokon?
Igen, van erre lehetőség. További információk az coordinator@budapestfilmacademy.com e-mail címen
érhetők el.
Van-e lehetőség ösztöndíj megszerzésére?
A BFA képzésein részt vevő hallgatók kérhetnek ösztöndíjat. Az ösztöndíj mértékének és feltételeinek
meghatározása minden diák esetében személyre szabott elbírálás alapján történik. A legfontosabb elbírálási
szabály a tehetség és a korábbi szemeszterek során befektetett munka eredménye.
Mennyire tekinthető gyakorlati képzésnek az
intézmény kurzusainak elvégzése?
Teljes mértékben gyakorlatorientált képzéseket
tartunk.
Szükség van-e személyes interjún való részvételre
a jelentkezéshez?
Nem, a jelentkezés interneten keresztül zajlik.
A Budapest Film Academy tud-e segíteni szállás keresésében?
Igen, 8 kollégiummal is kapcsolatban állunk, ezek
mindegyikében tudunk elhelyezést biztosítani,
amennyiben van szabad hely. A kollégiumok több
mint 3000 diák számára biztosítanak férőhelyet.
Hogyan zajlanak a vizsgák?
Azok a diákok, akik az Eötvös Loránd Egyetem által
kiadott ECTS kreditet szeretnék, vagy már
beiratkozott ELTE hallgatók, minden szemeszter
végén vizsgáznak és osztályzatot kapnak. A vizsga
lehet rövidfilm, vagy írásbeli feladat, szituációs
gyakorlat, illetve prezentáció.
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DIÁK BESZÁMOLÓK

Mire én ide kerültem, már túl voltam jó néhány filmes munkán.
Bár nem voltak illúzióim afelől, hogy én mindent tudok erről a
szakmáról, de azért kíváncsian vártam, hogy mely területen
tudnak majd újat mutatni. Ma már ez a kérdés így hangzik:
melyiken nem?
De nem kell pánikba esni, aki nem látott még kamerát, az is
hamar kiismeri itt magát. A tanári kar ugyanis - Hódi Jenő
vezetésével - gyorsan és hatékonyan átadja az írás és a rendezés alapjait. Világosan és kellő
nyomatékkal verik a diákok fejébe, hogy az íráshoz elsősorban egy jó filmötlet kell, és csak
utána jönnek a szakmai alapok. A történetmesélés hármas struktúrája, a cselekmény tétje, a
hős karakterfejlődése, és a többi. Aztán lehet hazamenni írni.
Rendező szakon pedig hamar megértheti az ember, hogy erről nem csak beszélni kell, hanem
csinálni. Egymást követik a pitch-tréningek, a filmelemzések, műfajtörtéleti órák és az Alexis
Latham által vezetett színészgyakorlatok, amik nemcsak a színész-rendező kapcsolat
fejlesztésében segítenek, hanem megmutatják, mi tartja életben a karakterek közti dinamikát
és egy jelenet feszültségét.
Mindeközben az előadók lelkiismeretesen szekíroznak mindenkit, hogy akár személyesen,
akár neten, de vegyék fel a kapcsolatot a többi kurzusra járó diákkal (producerek, operatőrök,
vágók), alakítsanak stábokat, és szabadidejükben menjenek ki az utcára forgatni. Ezt a
szakmát ugyanis CSAK az iskolapadból senki nem fogja megtanulni. Ne akarjon mindenki
Rodriguez lenni, a filmezés csapatmunka.
A vendégelőadók a filmezés más és más aspektusára világítanak rá. Kovács András Bálint
nemcsak a saját véleményét osztotta meg velünk a forgatókönyveink kapcsán, hanem
szívesen elárulta azt is, hogy mi lenne a filmfinanszírozó szerv álláspontja az ötlettel
kapcsolatban. Miben látnák az erősségeit, és miben a gyengéit.
Aztán ott a kedvenc vendégelőadóm, a UCLA-en végzett Goda Krisztina, akit nem csak öröm
hallgatni, hanem rendkívül célszerű is. Ő ugyanis elég pragmatikusan mesél arról, hogy egy
produkcióban mik tartoznak a rendező valódi feladatai közé, és milyen képességeket
fejlesszünk magunkban ahhoz, hogy megálljuk a helyünket ebben a szakmában. Nem hazudik,
rámutat, hogy mennyi munka, áldozat, és jó döntés vezet el ahhoz, hogy egyszer majd a
nagypályán is labdába rúghassunk.
Sok a filmes project, amikhez az Akadémia mind próbál eszközparkot és kapcsolati tőkét
biztosítani, de az sem példa nélküli, hogy segít hozzá finanszírozást találni. Nem beszélve
azokról a reklámfilmekről, amiben az alkotói részvételt az Akadémián is megtendereztetik. És
itt most nem a helyi pékség legújabb szpotjára kell gondolni, hanem olyan brandekre, mint a
MOL, vagy a Metropol. Mert azért az sem mindegy.
És ezennel el is értem a lényeghez, ami mindenképp kiemeli az Akadémiát a többi filmes
képzés közül. Ez pedig Hódi Jenő üzleti megközelítése. Hogy ragaszkodik hozzá, hogy az ő
intézményében ne csak filmezést, hanem filmbizniszt is tanítsanak. Hogy megtanulj nem éhen
halni filmesként. Hogy az önkifejezési vágyaid mellett arra is ráébredj, hogy a filmpiac
lényegesen tágabb az országunk határainál.
„Dream big or go home!” – kezdőknek és haladóknak egyaránt.
Lafka Dávid
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TOVÁBBI RÖVID DIÁKVÉLEMÉNYEK
Ahogy Hódi Jenő elmagyarázta a három felvonásos struktúrát nagyon érdekes volt és a
pontok alapján, amiket említett, az egész könnyűnek tűnt és érthetőnek. A leghasznosabb
előadás számomra az volt, amelyiken bemutatta, hogy lehet izgalmas karaktereket kreálni, és
hogyan lehet köréjük egy elképzelést vagy történetet felépíteni.
Barun Goswami
Goda Kriszta előadásán olyan összefüggésekre derült fény, olyan mozzanatokra nyertünk
magyarázatot, amelyekre barátokkal való kávézós filmelemezgetések során talán soha sem
jöttünk volna rá.
Kantár Kristóf
Antal Nimród megnyílt előttünk, és ennél nagyobb ajándékot azt hiszem, nem is kaphattunk
volna. Bármennyire sablonosan hangzik, de az elmúlt tizenkét, iskolában töltött év alatt nem
tanultam annyit, mint ez alatt a majd’ három óra alatt, pedig nem egy, nem két, a magyar és a
nemzetközi filmipar vezető személyiségét volt már szerencsém hallani.
Stella Asmon
Koltai Róbertet nagy csend, és feszült figyelem fogadta a hazai diákok részéről, amit csak a
külföldiek fészkelődése tört meg, mikor megpróbálták kideríteni, ki is lépett a terembe. Koltai
azonban olyan természetességgel kezdett el beszélni, hogy a légkör mesélő-hallgatói
hangulatba lépett át.
Hadusovszky Petra
Hasznos dolgokat tanul az ember ilyenkor magáról is. Az embernek komfort érzet kell, hogy
jól teljesítsen, így van ezzel a színész is. A rendező feladata többek közt ez is, megteremteni
a színésznek a megfelelő közeget. Alexis, mint színész tökéletesen tudja ezt, és mint tanár
nagyon világosan bemutatta a saját bőrünkön.
Porkoláb Máté
A BFA a tegnapi előadás alkalmával ismét beváltotta ígéretét, miszerint az Akadémián olyan
szakemberek tanítanak, akik nemcsak jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek, de
tudásukat át is tudják adni a diákoknak. Miskolczi Péter és Hódi Jenő úgy beszélgettek
tegnap, hogy három óra alatt szinte minden fel nem tett kérdésünkre választ kaptunk.
Forgatókönyvszakos BFA-hallgatóként rendkívül érdekes és nem kevésbé hasznos volt
számomra, hogy az előadáson nem csak a filmírók szemszögéből közelítettük meg a fenti
kérdéseket, hanem betekintést nyertem a rendezői, produceri munkafolyamatokba,
megismerve leendő kollégáim feladatait is.
Bak Zsuzsanna
Rengeteget tanultam három óra alatt, őszintén, nem gondoltam volna, hogy ennyi mindenre
elég lesz az idő. Kellemes is volt, meg hasznos is. Nagyszerű élményekkel távoztam az
előadásról.
Vadászi Fruzsina
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Nagyon inspiráló volt Szervét Tibor előadása, példái, megvilágítása a rendező sokrétű
feladatáról, felelősségéről.
Mészáros Edina
Laurie Hutzler megtalálta és megadta nekünk azokat az eszközöket, amikkel életre kelthetjük
karaktereinket, hogy rajtuk keresztül fejezhessük ki érzéseinket. Nagyon örülök, hogy a
Budapest Film Academy hallgatójaként lehetőségem nyílt részt venni a kurzuson.
Szekér Viktória
A Fame, az Angyalszív, a Lángoló Mississippi és az Evita alkotója ízelítőt adott
felkészüléséből, munkájából, művészetéből. A két nap elteltével úgy érezhettük, mi is mindent
le akarunk írni. Írni, írni és írni!
Dorothy Lawrence
A Budapest Film Academy diákjaként, lehetőségem nyílt részt venni az őszi szemeszter
végén forgatott Sony reklámfilmben, mint rendezőasszisztens. A munka számomra azért volt
izgalmas, mert képet kaphattam arról, hogy a félév során szerzett elméleti tudásom, hogy
tudom a gyakorlati munka során alkalmazni, vajon mennyit vagyok képes segíteni a
rendezőnek.
Czigler Zsófia
Sok vizsgafilmet készítettük, emellett előadásokra, színházi próbára jutottunk be, valamint a
Korda Filmstúdióba is ellátogattunk. Remek stábok alakultak ki, így megtaláltam azokat az
embereket, akikkel érdemes a későbbiekben is együtt dolgozni.
Nagysolymosi Gábor
A zsúfolásig megtelt teremben nagy izgalommal vártam az előadást. Elégedetten néztem
körül: A sok várakozásteljes arc az én hangulatomat tükrözte. Végre ilyen közegben vagyok,
olyanról hallhatok, ami igazán megdobogtatja a szívemet! Megérte minden egyes ott töltött
perc.
Burkus Bettina
Az előadás során olyan perspektívák nyíltak meg előttem, amivel kezdem átlátni a
filmkészítés komplexebb mivoltát. Leendő vágóként együtt kell majd dolgoznom a különböző
művészeti ágak szakembereivel és együtt fogunk elmesélni egy történetet. Az írás sem
egyszerűen arról szól, hogy forgatókönyvet írunk, hanem arról hogy folyamatosan újraírjuk a
történetet. Az utolsó újraírás pedig a vágószobában fog megtörténni.
Azt pedig mindenképpen meg fogom jegyezni, hogy egy jó jelenet, egy jó film olyan, mint egy
jó házibuli. Akkor csináljuk jól, ha későn érkezünk és korán megyünk. Ez viszont semmiképpen
sem igaz a BFA óráira!
Majzik Andrea
Számomra jó volt látni az egyszerű, könnyed légkört, itt most főleg a tanár és hallgató
viszonyra gondolok. Főként a rendezés foglalkoztat. Nagyon érdekes volt Kovács András
Bálint előadása. Jó volt hallgatni, nézni és több dologgal is újra találkoztam, mert mi is az ő
Mozgóképelemzés című könyvéből vizsgáztunk.
Kovács Ádám
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