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MESTERMUNKA – FOTÓZÁS 

Tartalmi és szerkezeti elvárások 

Legutóbbi módosítás: 2021. 09. 29. 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 

A kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA) szakdolgozati követelményei – az egységes egye-

temi TVSZ alapján – lehetővé teszik, hogy médiainformatika specializáción a záródolgozati elváráso-

kat a hallgató egy gyakorlati munka („mestermunka”), illetve egy ehhez kapcsolódó szakdolgozat be-

nyújtásával teljesítse. Az alábbiakban azok az elvárások kerülnek bemutatásra, melyek a fotós mes-

termunka készítésével kapcsolatban érvényesek. 

A GYAKORLATI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

A fotózással abszolvált mestermunka egy gyakorlati, illetve egy elméleti részből áll. A gyakorlati rész-

ében (fotóprojekt) az alábbiakban részletezett (1) fényképezési projektek valamelyikét kell elkészí-

teni, majd az elkészült, leválogatott, megfelelően utómunkázott képeket egy (2) fotókönyvbe / fotó-

albumba szerkeszteni. A dolgozat elméleti részét egy olyan, minimum 20 oldalas szöveges dolgozat 

jelenti, amelyben a fotózás, illetve a kiadványszerkesztés alapjait, illetve az adott mestermunka elké-

szítésének leírását – különös tekintettel a munkafolyamat során meghozott tudatos döntésekre – tar-

talmazza. 

A fotóprojekt 

Választható projektek: 

• tematikus fotósorozat – egy konkrétan meghatározott téma alapján készült fotósorozat elké-

szítése; 

• fotós portfolio – adott területen (pl. portréfotó, épületfotó, rendezvényfotó, szociofotó, mű-

vészfotó, stb.) készült saját fotók bemutatása. 

A projekt eredményeként minden esetben legalább 20 utómunkázott, saját fotónak kell belekerülnie 

a szerkesztett kiadványba (fotókönyvbe). 
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A fotókönyv 

A fotókönyv (fotóalbum) a projekt elkészült képeit, illetve bemutatásukhoz szükséges szöveges, il-

letve könyvészeti anyagokat (pl. borító, belső címlap, copyright oldal, tartalomjegyzék, előszó, egyes 

képek leírásai) tartalmazza. A fotókönyvet nyomdakész digitális formátumban, legalább 300 dpi fel-

bontású PDF fájlként kell elkészíteni és benyújtani a szakdolgozat digitális mellékleteként, a tanszék 

által kért adathordozón. A tervezéskor figyelembe kell venni a nyomtatott kiadványok tervezésével 

kapcsolatos alapvető szabályokat és elvárásokat. 

A fotókönyv kötelező elemei: 

• Borító, mely tartalmazza az alkotó nevét és a projekt címét; 

• Belső címoldal, mely tartalmazza az alkotó nevét, Neptun-kódját, a projekt címét, a munka 

jellegét („fotókönyv”, „fotóalbum”, vagy „portfolió”), illetve a kiadvány elkészültének helyét, 

illetve évét (pl. „Szeged, 2022”); 

• Copyright oldal a szükséges tartalmakkal; 

• A munkához írt rövid előszó (lehet más által írt méltatás is – ebben az esetben feltétlenül fel 

kell tüntetni a szerző nevét); 

• Az egyes képek megjelenítése – minden kép külön oldalt kap –, illetve a képekhez fűződő fon-

tosabb információk (pl. cím, fotózással kapcsolatos adatok) 

A fotókönyv bármilyen kiadványszerkesztő szoftverrel elkészíthető, amely képes a megfelelő ered-

ményt nyújtani. 

A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

A szakdolgozat főszövegének minimális terjedelme 20 gépelt oldal. A szöveg szerkesztésével, formá-

zásával kapcsolatban a tudományos dolgozatokkal kapcsolatos általános elvárások érvényesek. 

A szakdolgozat fő céljai 

– Mutassa meg, hogy a szerző érti, és a szakmai elvárásoknak megfelelően használja a fotózás-

hoz, illetve a kiadványszerkesztéshez kapcsolódó fogalmakat! 

– Demonstrálja a szerző jártasságát a fotózással és kiadványszerkesztéssel kapcsolatos alapel-

vek, eszközök és munkafolyamatok terén! 

– Demonstrálja a szerző jártasságát a szakmai diskurzusban a megfelelő szakirodalmi források 

felhasználása által! 

– Mutassa meg, hogy a szerző ismeri a fotózás kortárs technológiáit, trendjeit! 

– Mutassa meg, hogy a szerző ismeri, és képes a gyakorlatban megfelelni azoknak az elvárások-

nak, amelyek egy fotós projekt kivitelezésével, illetve az elkészült munka bemutatásával kap-

csolatban elvárásként jelentkeznek! 
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A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi elvárások 

– Mutassa be a konkrét fotóprojekt szempontjából kiemelten fontos elméleti alapokat, figye-

lembe veendő tényezőket, kihívásokat! 

– Mutassa be a fotóprojekt tervezésének és kivitelezésének menetét, különös tekintettel 

azokra a szakmailag megalapozott, tudatos döntésekre, melyeket a szerző a mestermunka 

kialakítása során hozott!  

– A dolgozat elkészítéséhez a szerzőnek legalább 10 szakmai forrást1 kell feldolgoznia, melyek 

közül legalább 2 idegen nyelvű. Az idézés és a forrásokra való hivatkozás a tudományos dol-

gozatokkal kapcsolatos általános előírásoknak megfelelően történjen! 

 

 

1 Lehet könyv, szakmai lapban, vagy portálon megjelent cikk is - a legfontosabb az, hogy lektorált forrás legyen, amit a szerzőjén kívül más is 
(pl. szerkesztő, lektor) olvasott, engedélyezte a közzétételét. 


