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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.            4 pont 
a) Állapítsa meg, milyen plánfajtába sorolható az alábbi fáziskép? 1 pont 
 
b) A kompozíció kialakításán és a metakommunikáción túl milyen optikai eszköz segíti a 
filmkészítőt abban, hogy az asztalnál lévő két figurára fókuszáljon a néző figyelme? 1 pont 
 
c) Nevezzen meg legalább két kompozíciós vagy egyéb látványszervezési  
megoldást, amelyre a beállítás vizuálisan szerveződik! 2 pont 
 
 

 
 

 Helyes válasz: 
a) totál (vagy többalakos kistotál)  
b) mélységélesség (vagy nagylátószögű optikával felvett, többteres, mélységi kompozíció, 

amelyben az optikai lencséhez legközelebb álló szereplő már kissé életlen); világítás 
c) – háromszög kompozíció (a körkörös vagy elliptikus is elfogadható válaszként);  

– az erős kontraszt (a világos és a sötét felületetek által keltett vizuális feszültség);  
– a kép centrumából kifelé irányuló erővonalak (testtartás és tekintetek). 

 
 
2.             3 pont 
„A lengyel filmiskolát és a magyar »új filmet« a történelmi sorsfordulók iránti megszállott 
érdeklődés, a nemzeti identitás drámáinak felelevenítése rokonítja: iskolateremtő rendezőik, 
Wajda és Jancsó egyaránt a nemzeti romantika hagyományával és mítoszával szembesültek, 
mindketten illúziók nélkül közelítettek a történelemhez. Wajda expresszionista, szenvedélyes 
drámái és Jancsó absztrakt, kíméletlen történelmi modelljei a modernista elbeszélésmód és 
formakultúra két szélső pontját jelentették, és a kelet-európai film markáns, önálló irányát 
jelölték ki.”  
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(http://www.filmtett.ro/cikk/1412/filmtortenet-kelet-europai-ujhullamok) 
 

a) Nevezzen meg egy harmadik országot, ahol a hatvanas években a kelet-európai „új film” 
szintén jelentős korszakát élte! 1 pont 
 
b) Adja meg a filmes iskola egy jelentős rendezőjének nevét és a rendező egyik filmjének 
címét! 1 pont 
 
c) Két érvvel mutasson rá, hogy az ön által kiemelt mű a filmes iskola meghatározó 
alkotása!  1 pont 
 
 Helyes válasz: 
1 pontot kap a vizsgázó, ha megnevezi Csehszlovákiát (vagy a Szovjetuniót vagy 
Jugoszláviát). 
További 1 pontot, ha megnevezi a csehszlovák (vagy az orosz, jugoszláv) újhullám egy 
jelentős rendezőjét, és annak egy jelentős alkotását. (Elfogadható a válasz, ha az újhullámos 
film a hetvenes években született.) Pontot csak a rendező és egy film együttes és pontos 
megnevezése esetén kaphat a vizsgázó. 
(Pl. Csehszlovákia, Milos Forman: Fekete Péter vagy Jugoszlávia, Aleksandar Petrović: 
Találkoztam boldog cigányokkal is vagy Hucijev: Mi húszévesek). 
További 1 pontot kap a vizsgázó, ha helytálló érvekkel igazolja, hogy pl. Forman alkotása a 
csehszlovák újhullám jellemző darabja, mert jellemzi az erős társadalomrajz, a szatirikus és 
kritikus hangvétel, a betarthatatlan központi elvek és a kisember mindennapjainak 
konfliktusa. 
 
3.            3 pont 
a)  Húzza alá, melyik állítás(ok) igaz(ak) az infotainment kifejezésre  
vonatkozóan! 1 pont 
 
 az infotainment: filmműfaj  

az infotainment: a mértékadó sajtó televíziós megfelelője   
az infotainment: hírműsorok elbeszélésmódja 

 
b) Húzza alá, melyik állítás(ok) igaz(ak) a médiareprezentáció kifejezésre  
vonatkozóan! 1 pont 
  
 a médiareprezentáció: a média közönségének médiaszövegek általi képviselete 
 a médiareprezentáció: a tapasztalati valóságnak médiaszövegek általi megjelenítése 
  a médiareprezentáció: a médiában dolgozó újságírók médiaszövegek általi képviselete 
 
c) Húzza alá, melyik állítás(ok) igaz(ak) a sztereotipikus ábrázolás kifejezésre  
vonatkozóan! 1 pont 
 
 a sztereotipikus ábrázolás: az észlelést segítő leegyszerűsítő kategóriarendszer, fontos  

       altípusa az előítélet 
a sztereotipikus ábrázolás: sematikus ábrázolás 

 a sztereotipikus ábrázolás: közmegegyezésen alapuló ábrázolás 
 
 
SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 
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4.            1 pont 
a) Nevezze meg Koistinen foglalkozását!  
Igazolja, hogy munkájával kapcsolatban változást szeretne! 
 
Helyes válasz:  
 
Koistinen éjjeliőr, hitelfelvételi kérelmet adott be cégindításra. 
Pontot csak a teljes válasz esetén kap a vizsgázó. 
 
5.           4 pont 
a) Állapítsa meg, hogy a részlet összefüggésrendszerében, az adott jelenetben milyen 
értelmet nyer a Koistinenre mondott „ócska alak” kifejezés, és mi az, amire bizonyosan 
nem utal a szereplő személyiségére vonatkozóan! 2 pont 
 
b) Idézzen még legalább egy jelzős szerkezetet, amellyel egy másik szereplő jellemzi a 
férfit! 1 pont 
 
c) Igazolja, hogy a kijelentések nagyon eltérő beszédhelyzetben hangzanak el!  
Válaszában emelje ki a beszédhelyzetek közti legfontosabb különbséget! 1 pont 
 
Helyes válasz:  
 
a) A bankban a tisztviselő egyértelműen a társadalmi státuszra, a pénztelenségre utal, nem 
merül fel, hogy erkölcsileg (pl. „gyenge jellemű”, „erkölcstelen”, „bűnöző”) ítélné meg a 
biztonsági őrt; 
b) a szőke nő nevezi „totális lúzer”-nek és „nyomorult balek”-nak a férfit; 
c) a fontos beszédhelyzetbeli különbség, hogy a kijelentés Koistinen háta mögött hangzik el a 
nő szájából, míg az „ócska alak” szemtől szemben. 
 
6.            6 pont 
Legalább három érvényes szempont alapján hasonlítsa össze a részlet két kiemelt 
férfiszereplőjét, Koistinent és az öltönyös, a szőke nőt utasításokkal ellátó férfit!  
 
Helyes válasz: 
 
2 pontot kap a vizsgázó, ha valamely érvényes, összehasonlításra alkalmas szempont szerint 
(vagyis a karakterek fontos személyiségjegyeit, társadalmi pozícióját, vagyoni helyzetét, 
státuszát – s így a szereplők döntéseit, cselekedeteit motiváló, meghatározó) vonásait helyesen 
ismeri fel mind a két szereplő esetében. 2-2, összesen hat pont adható a például a következő 
(vagy ezekhez hasonlóan a részlettel alátámasztható) érvelésre:  
- Koistinennek kisebb, háromajtós és piros autója van, ami kevésbé elegáns és tekintélyt 
parancsoló, mint az idősebb férfi elegánsabb, nagyobb fekete autója; 
- Koistinent két jelenetben is alárendelt, függő helyzetben láthatjuk (a bankfiókban 
sikertelenül kölcsönért folyamodó ügyfélként, illetve alárendelt biztonsági őrként felettese 
irodájában), míg az elegánsabb-idősebb férfi irányító-parancsoló, utasító helyzetben látható 
többször is (mindkét jelenetükben a szőke nővel, illetve az elsőben a testőreivel szemben is); 
- Koistinen a részletben két nőt is elveszít, az idősebb férfi végig birtokolja és megtartja 
magának a szőke nőt; 
- Koistinen saját öltözete, megjelenése szegényesebb és kopottasabb, az idősebb férfi elegáns 
és drága öltönyökben tűnik fel mind a két jelenetében; 
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- Koistinen lakása szűkösebb, kopottas és eklektikusabb berendezésű tér, az idősebb férfi 
nappalija/tárgyalója drága és divatos, hűvös eleganciájú bútorokkal és berendezési 
tárgyakkal berendezett tágasabb tér; 
- Koistinen viselkedésében végig a bizonytalanság, a hezitálás és a félszegség dominál, míg az 
idősebb kezdeményező, irányító és domináns módon uralja mindkét jelenetét; 
- Koistinen hétköznapi ételt és kommersz szeszesitalt kínál fel a nőnek szegényes körülmények 
között, míg az idősebb férfi drága itallal kínálja a nőt elegáns és decens szervírozás mellett. 
 
Amennyiben az összehasonlítás valamely szempont szerint nem történik meg, vagyis a válasz 
csupán az egyik szereplőre vonatkozó észrevételt tartalmaz, úgy az önmagában álló 
válaszelemért nem jár pont. 
 
7.           2 pont 
Keressen a részlet cselekményében epizód-jellegű jelenetet!  
Indokolja választását!  
 
Helyes válasz: 
 
1 pont adható a helyesen megjelölt cselekménymozzanatra és újabb 1 pont az ezt igazoló 
helytálló, bizonyító erejű érvelésre például a következő (vagy a részlettel igazolható egyéb 
más) megfigyelésekkel és indoklással: 
Epizód-jellegű jelenet a biztonsági őr munkafelvételének jelenete, amely jelzi, hogy a férfi a 
munkahelyén is zárkózott és nehezen kommunikáló, illetve hogy a férfi egész környezetében ez 
az elidegenedett hozzáállás az általános; 
(Szigorúan véve nincs is több epizód funkciójú jelenet a részletben. A döntően leíró jellegű, 
motivációt erősítő jelentekben is van olyan elem, amely miatt akár fordulatnak is 
minősíthetőek, például az első jelenetben a szőke nőnek a kapcsolat lehetséges folytatására 
utaló szavai. A javító tanár helyes indoklás esetén elfogadhat más jeleneteket is epizódként, 
ha az indoklásból kiderül, hogy a vizsgázó helyesen értelmezi az epizód funkcióját és a jelenet 
epizódnak tekinthető mozzanatait.) 
 
8.             8 pont 
A részletben számos motivikus és képi rím, párhuzamra vagy ellenpontozásra építő megoldás 
található.  
Vizsgálja meg az alábbi képeket és leírásokat!  
Mindegyik esetében keresse meg a részlet cselekményének azt a pontját, megoldását, 
amely az itt megadott beállításokkal és azok leírásaival leginkább párhuzamba állítható 
(azokkal motivikusan összekapcsolható és/vagy élesen szembeállítható)! Választásait röviden 
indokolja is!  
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a) fényűző, csupa ablak lakás kistotálja a két emberrel, a háttérben a város látképével 

  
b) kihívóan öltözködő, feltűnően sminkelt szőke nő 
 

  
c) Koistinen asztalának közelije, amikor várja a nőt 
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d) Koistinen hazaviszi a nőt, búcsúzás 
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó képenként 1-1, összesen kettő, vagyis maximum nyolc pontot kaphat a rím, erős 
összecsengés vagy ellenpont megnevezéséért a következő (vagy ezekhez hasonlóan a részlettel 
alátámasztható) érvelés esetén (1 pont a helyes megnevezés, 1 pont a jó indoklás); 
 
a) Koistinen szűk, a képen ablaktalan lakásának félközelije, ahogy  a szőke nővel ülnek az 
ágyon, háttérben az egyetlen értékesnek tűnő tárggyal, a szép szőnyeggel a falon – ellenpont 
úgy a terek (tág, szűk), mint a plánok (nagytotál, félközeli), mint az emberi viszonyok 
(érzelemmentes hideg üzleti kapcsolat illetve érzelmek – szerelem, árulás) között; 
  
b) a smink nélküli, egyszerűen öltözködő barna hajú büfésnő – ellenpont a kívánatos, 
izgalmas, elérhetetlen kaland és az ismerős, kevéssé vonzó között; 
 
c) a maffiózó lakásának üres üvegasztala az odadobott papírral – a rím az asztalmotívum, az 
ellentét a papírfecni jelképezte, ékszerrabláshoz köthető vagyon és bűn, illetve a friss 
péksütemény jelképezte tisztesség és szegénység között (elfogadható válasz a maffiózó 
lakásának bárkocsija is a drága italokkal és egyéb kellékekkel, kiegészítőkkel), ugyanezen 
ellentét a bűnre alapozott hivalkodó jólét és a tisztes, szolid szegénység között;  
d) a szőke nő totálja, miután az elegáns férfi kiteszi a fekete autóból a rakparton – a rím a 
cselekvés pillanata (búcsú), az ellenpont a remény, a várakozásteli izgalom és a 
magányosság, megalázottság között van. 
 
9.             1 pont 
Nevezze meg, mi a hasonlóság, az ismétlődő megoldás a részlet jeleneteinek lezárásaiban!  
 
Helyes válasz: 
 
A zárlatokban rendre a kiüresedés dramaturgiai megoldása működik, a magára maradó / 
magára hagyott ember képe az utolsó, amit látunk; máskor – mint a szőke nő és megbízójának 
közös lakásban játszódó jeleneténél – az ember által otthagyott üres tér a zárókép. 
 
10.           3 pont 
Igazolja, hogy a részlet cselekményében a következő filmtípusokra jellemző jegyeket 
találhatunk:  
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a)  krimi- (bűnfilm-) jegyek 1 pont 
 
b)  melodráma-jegyek 1 pont 
 
c)  szerzői film, drámai jegyek  1 pont 
 
Helyes válasz: 
 
1-1, összesen 3 pont adható filmtípusonként a helytálló indoklásért pl. az alábbiak vagy más 
helytálló érvek szerint: 
a) krimi (bűnfilmes) jellemzők például:  
- álcázott kapcsolatteremtés,  
- ékszerrablás mint motívum;  
- a sötét autó a bandafőnökkel és kemény testőrökkel;  
 
b) melodrámai jellemzők például:  
- szabályos szerelmi háromszög; 
- erős (bár lefojtott) szenvedélyesség, kiszolgáltatottság; 
 
c) szerzői filmes jegyek például: 
- a zsánerfilmeknél árnyaltabb személyiségábrázolás; 
- az érzelmeket kevésbé az akciók, fordulatok és nyílt szóbeli megnyilvánulások, sokkal inkább 
hosszas szünetek – néha abbamaradó gesztusok – fejezik ki. 
- a részlet alapján filmdrámaként is azonosítható műalkotás drámai karakterét igazolja 
például, hogy – miként filmdrámáknál az általánosan jellemző is –, a főhős, de az őt becsapó 
női szereplő is egyaránt sérült, kiszolgáltatott karakter, akinek a múltja erősen befolyásolja és 
formálja a jelenét; 
- a filmdrámát jellemzi, hogy erős konfliktusokra épít, melyeket kevés helyszínre szorít és a 
feszültséget lassan fokozza, miként azt a részlet is mutatja. 
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
11. 
a) Fogalmazzon meg röviden legalább nyolc olyan fontos, a médiával kapcsolatos 
problémát a mellékelt képek segítségével, amelyre vonatkozóan a közösség érdekében  
a jogalkotónak szabályokat és szankciókat kell alkotnia! (4 pont) 
 
b) Írjon rövid esszét A média szabályozása címmel, amelyben a nevesített problémák közül 
legalább négy részletesebb kifejtésére építsen! Rövid példákkal szemléltesse, hogy miért 
alapvető és egyben miért nehéz az adott problémák esetében a média szabályozása!  
(A hatályos szabályozás ismerete nem része a feladatnak!) 
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Helyes válasz: 
 
a) A vizsgázó 8 helyes válasz esetén 4, 7 helyes válasz esetén 3, 5-6 helyes válasz esetén 2,  
3–4 helyes válasz esetén 1, 0–2 helyes válasz esetén 0 pontot kap az alábbiak szerint helyes 
(vagy más, elfogadható) válaszért: 
- A szólás-és véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása; 
- A médiaipari vállalkozások monopolhelyzetbe kerülésének korlátozása; 
- A személyes adatok védelme; 
- A személyiségi és szerzői jogok tisztelete; 
- Sokszínű, plurális médiarendszer biztosítása;  
- Médiatartalmak minőségi elérésének biztosítása; 
- A fiatalkorúakra és/vagy a társadalom egészére veszélyes, nem kívánatos tartalmak 
megjelenésének korlátozása; 
- A különböző társadalmi csoportok megjelenítésének biztosítása; 
- A médiaszolgáltatási lehetőségek (frekvenciák) használatának, a sugárzás technikai 
kereteinek biztosítása; 
-  A minőségi közszolgálati média működtetése; 
- A politikai hatalom képviselőinek, pártoknak a részvétele a nyilvánosságban, a 
médiaintézmények irányításában és felügyeletében; 
- Médiafelületetek (pl. frekvencia) tulajdonjogának megszerzése; 
- A médiával kapcsolatos szabályozás fejlesztésével, betartatásával megbízott hatóságok 
jogosítványai; 
- A médiatartalmak archiválása, a megőrzött tartalmakhoz való hozzáférés biztosítása, 
értékesítése;  
- A médiaoktatáshoz való jog biztosítása.  
 
b) A vizsgázó további 2-2, de maximum nyolc pontot kap abban az esetben, ha az esszé 
ismeretanyagát lényegében az alábbiak szerint (vagy más, a médiával kapcsolatosan 
hasonlóan fontos szabályozandóról) helyesen bontja ki, értelmezi (témánként 1-1 pont jár 
akkor, ha jól fogalmazza meg a szabályozás okát és további 1 pont, ha helyesen írja le, miért 
nehéz a szabályozás az adott kérdésben): 
- A szólás-és véleménynyilvánítás szabadságának biztosításával kapcsolatban az alkotmányba 
vagy alaptörvénybe foglalt alapvető jogról van szó, amely nélkül a társadalom demokratikus 
működése nem biztosítható; betartani azért nehéz, mert a közösségnek együtt kell élnie olyan 
szélsőséges nézetek nyilvános megjelenésével is, amelyek sokakat irritálhatnak; 
- A médiaipari vállalkozások monopolhelyzetbe kerülésének korlátozása a nyilvánosság 
monopolizálását gátolja, vagyis azt, hogy bármelyik médiaszereplő túlzott erőfölényre 
tehessen szert, és így a közösség arról és úgy értesüljön a világ dolgairól, ahogyan az adott 
vállalkozás azt bemutatja; betartani azért nehéz, mert az erős médiacégeknek igen nagy az 
érdekérvényesítő képessége és anyagi érdekeik is fűződnek ahhoz, hogy uralják a 
médiapiacot; 
- A személyes adatok védelme biztosítandó az informatikai társadalomban az interaktivitás, a 
közösségi média használata vagy az e-szolgáltatások egyszerűsége és kényelme miatt, ahol a 
felhasználók könnyen legérzékenyebb adataikat, elérhetőségüket, banki adataikat, fényképüket 
is közreadják; betartani azért nehéz, mert akkor is tudatában kell lenni a rosszindulatú 
támadások lehetőségének, ha arra semmiféle jel nem mutat, és birtokában kell lenni azoknak 
a szoftvereknek és szemléletnek, amelyekkel e veszélyek minimalizálhatóak; 
- A személyiségi és szerzői jogok tisztelete fontos egy olyan technikai környezetben, ahol 
minden alkotás digitálisan másolható és sokszorosítható, letölthető és újra felhasználható; 
betartatni a hagyományos jogi eszközökkel nem is lehet, olyan erőforrás-igényes az 
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ellenőrzés, és annyira nehéz a szankcionálás (kit büntessenek, azt, aki feltölti az információt, 
esetleg a közrebocsátó szervertulajdonost vagy a felhasználót, mindenkit vagy senkit); 
-  A sokszínű, plurális médiarendszer biztosítása alapvető, mert a média nem objektív, 
elfogulatlan információs környezet, hanem érdekek, célok, magyarázatok bonyolult 
szövevénye, ezért a felhasználónak szüksége van a sok forrásból való tájékozódás 
lehetőségére, hogy az esetleg ellentétes információk, értelmezések alapján maga alakíthassa 
ki a véleményét; biztosítani akkor lehet, ha a szabályozás segíti a sokszínű médiaipari 
környezet működését és a médiatermékek elérhető áron szerezhetőek be;  
- A médiatartalmak minőségi elérésének lehetőségét is biztosítania kell a szabályozásnak, 
mert a médiaipar érdekelt a gyors technológiai fejlesztésben, így a társadalom jelentős 
csoportjai szorulhatnak ki az új eszközökön közvetített tartalmakból; biztosítani azért nehéz, 
mert a médiaipar mindig a szabályozás előtt jár, másrészt sok közpénzre van szükség ahhoz, 
hogy a felhasználók tömegei ne záródjanak ki az új médiatechnológiák használatából (pl. a 
digitális átállás kapcsán); 
- A fiatalkorúakra és/vagy a társadalom egészére veszélyes, nem kívánatos tartalmak 
megjelenésének korlátozása fontos a harmonikus személyiségfejlődés és a közösség nagy 
csoportjai érzékenysége miatt; betartása és betartatása problematikus, részben mert a 
normák és érzékenységek maguk is változhatnak, részben mert a jog eszközeivel többnyire 
nehéz egzakt módon megragadni a médiaszövegek tartalmát (a művészi hatás, az ironikus 
fogalmazásmód például könnyen kifoghat a jogalkotó paragrafusain); 
-  A minőségi közszolgálati média működtetése alapvető, mert a kereskedelmi média számos 
kulturálisan vagy más szempontból fontos tartalom létrehozásában nem érdekelt, és azok 
létrehozására nem is kényszeríthető; betartása nehéz, mert a színvonalas közszolgálati 
médiára sok közpénzt kell fordítani, másrészt függetlenségét könnyen veszélyeztetheti a 
mindenkori hatalom, amelytől pénzügyileg és szervezetileg is függhet; 
- A politikai hatalom képviselőinek, pártoknak a részvétele szabályozandó a nyilvánosságban, 
a médiaintézmények irányításában és felügyeletében, mert a politikai értelemben egyszínű 
vagy elfogult média erősen torzíthatja a nyilvánosságot; betartani nem mindig egyszerű, mert 
a hatalom saját érdeke szerint könnyen átalakíthatja a játékszabályokat;   
- Médiafelületek (pl. frekvencia) tulajdonjogának megszerzése a plurális, sokszínű 
médiaszolgáltatás miatt és az állam bevételeinek gyarapítása miatt is szabályozandó; 
betartása az erősebb médiaipari pozícióban lévő szereplők döntési befolyása és az általuk 
közrebocsátott médiaipari termékek szórakoztató jellege miatt nehezebb;    
- A médiával kapcsolatos szabályozás fejlesztésével, betartatásával megbízott hatóságok 
jogosítványainak, döntéshozó testületeinek, eljárásrendjének a meghatározása az egész 
médiaszabályozási rendszer kulcsa; kialakítása kompromisszumkészséget, önmérsékletet és 
szakmai hozzáértést kíván a politikai elittől; 
- A médiatartalmak archiválása, a megőrzött tartalmakhoz való hozzáférés biztosítsa, 
értékesítése nagyon fontos a közösség emlékezetének, kulturális örökségének fenntartásához; 
biztosítása szakértelmet és komoly tőkét igényel;  
- A médiaoktatáshoz való jog biztosítása azért lényeges, mert a jogi szabályozás mellett a 
közösség tagjainak tájékozottsága, médiával kapcsolatos tudatossága hatékonyan segít 
kezelni a médiával kapcsolatos problémákat, különösen az adatbiztonságra és a 
médiatartalmakra vonatkozóakat; kiépítése és működtetése hosszabb időt, folyamatos 
fejlesztéseket, innovációt és a benne részvevő szakemberek állandó képzését feltételezi. 
 
 

A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
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