
Tippek és trükkök az éjszakai 
fotózáshoz. 



Milyen paraméterektől függ az éjszakai 
fotók készítése? 

• Igazából három paraméterrel kell-lehet 
játszani az éjszakai fotóknál. 

• Ez a három paraméter a: 
BLENDE – ZÁRIDŐ – ÉRZÉKENYSÉG 

• Az érzékenységről a következő dián teszek 
említést, bár ez nem olyan „jelentősen” 
befolyásolja a képünket.  



Az érzékenység 

• Erről annyit célszerű megjegyezni hogy minél nagyobb 
az érzékenység annál kevesebb fény kell a fotó 
elkészítéséhez. Ez érzékenység állítása azt jelenti hogy a 
gépünk az érzékelőből nyert fényképadatokat milyen 
mértékben erősíti fel. 

• Tipikus értékei: 50 – 100 – 200 – 400 - ……12800 ISO 
• Az érzékenység állításánál egy dologra kell figyelni, és 

ez sajnos fényképezőgépenként más és más, és ezt csak 
tapasztalat útján lehet megfigyelni. 

• Ez mégpedig az hogy minél nagyobbra állítjuk a gépünk 
érzékenységét annál nagyobb a (képzaj) ami a 
fényképen megjelenik. 





Egy kis segítség a blende (aperture) 
megértéséhez. 

Nagyobb blende 

Kisebb mélységélesség a képeken 
 

Kevesebb fényt kap az érzékelő Több fényt kap az érzékelő 

Kisebb blende 

Ez élesre állított pont mögött nincs éles pont 

Több mélységélesség a képeken 
 

Ez élesre állított pont mögött van éles pont 

Blendesor – Aperture scale 

Az alábbi linken egy kis szimulátort láthattok amin a blende-záridő kombinációval lehet játszani 
http://dryreading.com/camera/index.html 

http://dryreading.com/camera/index.html
http://dryreading.com/camera/index.html


Mit befolyásol a blende? 

• Az előző diából kiderült, hogy minél kisebb 
értékre állítjuk be fényképezőgépünk blendéjét, 
annál több fény érkezik az objektíven át a 
gépünkbe. Mivel éjszaka elvileg „fényszegény” a 
megörökíteni kívánt  pillanat, így fontos hogy a 
lehető legtöbb fényt engedjük át. 

• Természetesen nem minden esetben van teljes 
sötétség, hisz van az égbolton csillag, vannak a 
különböző külső fények (lámpák, autófények, 
világító reklámtáblák) emiatt is kell játszani, ezzel 
a lehetőséggel. 



Egy kis segítség a zársebesség 
működésének megértéséhez. 

Kevesebb fény éri az érzékelőt 

„Éles kép” 

Több képzaj a fényképen 

„Életlen a kép” 

Több fény éri az érzékelőt 

Rövidebb ideig van nyitva Hosszabb ideig van nyitva 

Kevesebb képzaj 

Zársebességi skála – Shutter speed scale 



Mit befolyásol a zársebesség? 

• Az előzőekből, kiderül, hogy a zársebesség két 
dolgot befolyásol a fényképünkön.  

• Az első, az hogy a kép világosságát 
befolyásolja, hisz minél tovább tart nyitva a zár 
annál tovább éri fény az érzékelőt. 

• A kép „élességét” hisz minél tovább van nyitva 
a zár annál valószínűbb hogy a fotónkon 
bemozdul valami. 



• Az életlenség két részből tevődhet össze. 

– Az első, hogy a kompozíció amit fotózunk mozog, 
és mi fixen állunk. 

– A második amikor az amikor a kompozíció fix, és 
mi (a kezünk remeg) mozgunk. 

• Az éjszakai fotózásnál az első eset még jól is 
jöhet. Gondoljunk például a mozgó autók 
fényére, (autó mozog mi fixek vagyunk) 

• A második eset nem ideális, hisz ebben az 
esetben a kézremegés következtében  más is 
bemozdul, azaz elmosódik, ami nem 
feltétlenül mutat jól képünkön. 



Egy kis vicces minta a záridő 
változtatásának hatásáról.  



Mi kell a jó éjszakai fotóhoz? 

• A blende és záridő helyes konfigurációja. 
Célszerű a blendét lehetőség szerint minél 
jobban kinyitni és a záridővel játszani, 

• A fényképezőgép állvány (Én azt szoktam 
mondani, hogy állványa a festőnek van, a 
fotósnak statívja) használata erősen javasolt.  

• Sokféle statív közül lehet válogatni. Az 
alábbiakban bemutatok négyfajta statívot.  

 

 



Gorillapod Glidecam - Steadycam 

Monopod Tripod 



Állvány használatakor mire figyeljünk? 

• Ez előzőekben felsoroltam négyfajta statívtípust, ezek közül éjszakai 
fotózásnál leggyakrabban  gorillapod-ot illetve a tripodot tudjuk 
alkalmazni, hisz ez a két típus biztosítja a legjobb 
rázkódásmentességet.  

• Amennyiben nincs lehetőségünk ilyenek vásárlására, úgy 
használhatunk mi bármilyen más fix tartót (pad, ablakpárkány, 
korlát, szobor, stb…) vagy akár egy madzagból egy állványcsavarból 
mi is csinálhatunk monopodot, és az is több mint a semmi.  

• Ha objektívünkben van IS (Imege Stabilizer)  azaz magyarul 
kézremegés gátló azt statívon való használatkor feltétlenül 
kapcsoljuk ki.  Az ok egyszerű, magának a képremegés gátló 
rendszernek vagy egy „ saját rezgése”. Amikor kezünkben tartjuk a 
gépet akkor ezt a „rezgést” a kezünk elnyeli, a statív viszont nem, 
így úgymond gerjesztjük a képremegés gátlót, emiatt folyamatosan 
életlen képet fogunk érzékelni.   



Kioldók használata. 

• Éjszakai fotózásnál, legfőképp amikor statívon van 
fényképezőgépünk célszerű valamilyen  kioldót használni. 

• Mi is az a kioldó? Egy olyan eszköz amivel „távolról” tudjuk 
lenyomni az exponáló gombot. 

• Miért kell távolról? Azért mert még statívon is a kezünkkel 
ahogy lenyomjuk az exponáló gombot bemozdíthatjuk a 
fényképezőgépet. 

• Ezek többfélék lehetnek. 
– Önkioldó – Nem más mint egy időzített exponáló gomb. 
– Vezetékek kioldó 
– Vezeték nélküli: 

• Infrás 
• Rádiós 



Példa hosszú expozícióra. 



Fotó: Mag Norbert 



Fotó: Kiss Balázs 



Fotó: Kiss Balázs 





Multi expozíció 
• Mit is jelent ez? 

• Azon képalkotás amikor ugyanarra a 
„képkockára” készítesz két fényképet. A 
módszer hogy a fényképezőgépet úgynevezett 
„B” időbe állítjuk, azaz folyamatosan nyitva van 
a zárszerkezet és a bejutó fény mennyiségét mi 
szabályozzuk egy FEKETE kartonlappal amit az 
objektív elé teszünk, mintha az lenne a zár.  



Fotó: Cuhorka Ádám 

Ennél a képnél úgy oldottuk meg a két „énképet”, hogy kinyitottuk 
a zárat, az objektív előtt egy FEKETE kartonnal. Beálltam az egyik 
pozícióba  elvettük a kartont ,majd a kezemben lévő vakut 
elvillantottam.  Ezután letakartuk az objektívet, átmentem a másik 
pozícióba és ismételten elvettük a kartont és elvillantottam a vakut. 
Végül zár becsuk. 
 



Fotó: Roger Gordon 

Ez a kép úgy multiexpo, hogy 2 kép van egy képen. Az első ezpozícióban állítottak élességet 
majd a második expozíciónál elállították az élességet. Ezért van éles, és életlen pont a képen. 



Ugyan úgy multiexpó, 4 expozíció van a képen, amikor a fotós 
elvillantotta a vakut, akkor a pár megjelent a képen 



A két kép között 
csupán az a 

különbség, hogy a 
bal oldalon 

elvillantottam a 
vakut, míg a jobb 

oldalon nem. 

Vaku hatása az éjszakai fotózásnál 



Effektszűrők használata 

• Digitális gépeken alkalmazhatóak különböző 
effekt, szín, stb. szűrők. 

• Ezeket cokin, kreatív szűrőknek nevezzük 

 Ide jönnek az „effekt” szűrők 

Napellenző 

Ide lehet behelyezni a színszűrőket, fénymennyiség (ND) szűrőket, UV szűrőt 

Itt az objektív 



Az úgynevezett „STAR” azaz csillagszűrő. 
Az éjszakai fotózásnál ezt a szűrőt oly  
módon lehet alkalmazni, hogy például  
városban a köztéri világítás képeit lehet 
csillag formába megjeleníteni fotóinkon. 
 

A színszűrők, vagy átmenet szűrők, 
mellyel a  sötét égboltot lehet 
tetszés szerint színezni. 



Egy két példa a 
 csillag szűrőre 



Színszúrő az 
éjszakai fotókon 


