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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 

 
1. összetevő  ‒ Tesztfeladatok 
 

A válaszokat a jelölt helyeken a sorszám utáni vonalra kell írni. Áthúzott, átírással javított 
válasz nem fogadható el. Ha a vizsgázó a választ nem csak a vonalon jelölte meg, megoldásként 
a vonalon található válasz fogadható el. 
 
A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 
 
 
 

2. összetevő  ‒ Interaktív feladat 
 
Az értékelőlapot (az útmutató utolsó oldala) vizsgázónként kell kitölteni. (Fénymásolható). A 
kitöltött értékelőlapot a vizsgadokumentumokhoz csatolni kell. 
 
Az értékelést az elmentett, készre kevert hanganyagon, valamint a munkaállomás szoftver  
(DAW) munkafájljában is el kell végezni a munkaállomás-használat értékelésére.  
 
Az induló összpontszám 60, a hibákért pontlevonás jár az összpontszámból. 
 
A javító szakértő megjegyzéseket tehet a vizsgabizottság számára a szoftverhasználat és a 
hanganyag összbenyomásának értékelésére. 
  



Hang-, film- és színháztechnika ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1721 írásbeli vizsga 3 / 14 2018. május 16. 

1. összetevő – Tesztfeladatok 
 
1. b Mit lát a képen?   1 pont 

 

                                           
       a.) Híd. 
       b.) Truss. 
       c.) Fedés. 
       d.) Színpadelem. 
       e.) Emelő. 
 

2. a Adja meg a hanglánc eszközeinek helyes sorrendjét a bemenettől a kimenetig!  1 pont 
       a.) DAW – keverőasztal – kábel – hangsugárzó  
 b.) Mikrofon – keverőasztal – mikrofonkábel – DAW 
 c.) Hangsugárzó – kábel – keverőasztal – DAW 
 

3. c Melyik eszközzel nem lehet hangot rögzíteni? 1 pont 
                 a.) DAW 
                 b.) Kazettás magnó 
                 c.) Diskman 
                 d.) MP3 eszköz 
                 e.) DSLR kamera 
 

4. a Hány független hangcsatorna szükséges minimálisan a kvadrofon 1 pont     
        hangtér kialakításához? 
             a.) Négy. 
             b.) Kettő. 
             c.) Hat. 
             d.) Öt. 
 

5. a Mit fejezünk ki dB-ben?  1 pont 
                 a.) Arányokat (például erősítést). 
                 b.) Hangszínt (magas és mély hangok arányát). 
                 c.) Keverőasztal kezelőszervét. 
                 d.) Nyolcszoros 
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6. a Melyik stíluskorszakban használták az alábbi tárgyat?                                          1 pont 

                  
 
  a.) Egyiptomi     b.) Római                     c.) Gótikus          d.) Reneszánsz „savonarola 
szék”  
  e.) Barokk          f.) XIX. sz. (Thonet)    g.) Szecessziós   h.) Bauhaus (Thomas Rietweld) 
 

7. d Jelölje meg, hogy az alábbi viseletet melyik korszakban hordták! 1 pont 
      

                                 
 
      a.) Asszír babilóniai    b.) Római              c.) Román              d.) Reneszánsz 
      e.) Rokokó                   f.) Biedermeier    g.) Szecessziós      h.) 1930-as évek 
 

8. b Melyik ábra mutatja a legrosszabb minőségű jelet?  1 pont 
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9. b Melyik hanganyag állapotát mutatja a 8. feladat ábrája? 1 pont 
                a.) Monó. 
                b.) Sztereó. 
                c.) Kvadrofon. 
                d.) Surround. 
 

10.c Melyik fogalom nem vonatkozik optikára?  1 pont 
                 a.) Írisz. 
                 b.) Fókusz. 
                 c.) Mélységélesség. 
                 d.) Fényerő. 
 
 

11. c Jelölje meg, hogy a meghatározás az alábbiak közül melyik műfajra 2 pont 
        vonatkozik! 
 
         „Televíziós sugárzásra készített rövidfilm, egy zeneszám vizuális megjelenítési 
formája. Számos változata ismeretes a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig,  
különféle vizuális és elektronikus effektusok, valamint a helyszínek változatossága 
jellemzi. Készülhetnek természetes helyszíneken, illetve filmstúdióban is. Modern 
változataik már számítógépes technikával készülnek, így az elektronikus és vizuális  
effektusok sokféleségével találkozhatunk. Mai formájában az 1980-as években vált 
népszerűvé,” 
 
            a.) Kabaré             b.) Komédia            c.) Videoklip            d.) Koncert 
 

12. Nevezze meg az alábbi két eszközt! 2 pont 
 
1. ___ c ____        2. ___ a_____ 

 

            
                     1.)                                                2.)      
    
      a.) Teleobjektív        b.) Filmkamera                     c.) Halszemoptika    d.) Vaku 
      e.) Máltai kereszt     f.) Digitális fényképezőgép  g.) Videorekorder   h.) Lencse 
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13. a Mennyi az egyenletesen temperált hangskála félhang hangközének 2 pont 
        frekvenciaaránya? 
              a.) Tizenkettedik gyök kettő.       
              b.) Kettő. 
              c.) 1,41 
              d.) Négyzetgyök kettő. 
 

14.  Húzza alá a színházakban használt színháztechnikai eszközöket!  2 pont 
 
    Ponthúzó          Villástargonca          Horizontpálya        Lift           
 

15. a    Melyik féltérben a legjobb az emberi iránymeghatározás?  2 pont 
            a.) A fej előtt. 
            b.) A fej mögött. 
            c.) Oldalról. 
            d.) A fej felett. 
 

16. cA klasszikus szimfónia hagyományosan 4 pont 
            a.) 2 
            b.) 3 
            c.) 4 
            d.) 5 
tételes. 
 

17. A megadott négy animációs film címéhez válassza ki a névsorból azokat, akik  
rendezőként fémjelzik azt! 
 

            a.) 2Ludas Matyi 4 pont 
            b.) 10A légy 
            c.) 5Fehérlófia 
            d.) 3Mirr Murr kandúr kaladjai 
 
        1  Cakó Ferenc            2  Dargay Attila         3  Foky Ottó                  4 Gémes József  
        5  Jankovics Marcell   6  Macskássy Gyula   7  Nepp József               8  Sajdik Ferenc 
        9  Marék Veronika     10  Rófusz Ferenc       11 Ternovszky Béla     12 Varga Csaba 
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18. _ c_ A felül látható axonometrikus rajz alapján jelölje meg, hogy a három ábra 4 pont 
               közül melyik felel meg a Monge-rendszer szabályainak! 
  

 
 
19. Melyek tartoznak össze?             A számokat a vízszintes vonalra írja!   4 pont 
 
        a) 2.  szaxofon 1.   húr 1 pont 
        b) 3.  tikfa 2.   fafúvós 1 pont 
        c) 1.  hárfa  3.   idiofon 1 pont 
        d) 4.  vibrafon 4.   ütőhangszer 1 pont 
 
20. Melyek tartoznak össze?             A számokat a vízszintes vonalra írja!   4 pont 
 
        a) 4.  deus ex machina 1.   Richard Wagner 1 pont 
        b) 3.  commedia dell’arte 2.   Teatro Olympico 1 pont 
        c) 1.  bayreuthi függöny 3.   Arlecchino 1 pont 
        d) 2.  reneszánsz színház 4.   görög színház 1 pont 
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2. összetevő – Interaktív feladat 
 
Készítse el az alábbi szöveg hibamentes változatát a Feladatlap könyvtárban található 
Interaktív feladat_1721.wav hangállományból! 
A feladat elvégzésének első lépése: nyisson üres munkafájlt, a munkafájl neve a saját 
neve legyen a MEGOLDAS könyvtárban! 
A jelfolyamnak folyamatosnak kell lennie.  
A kész hanganyagot egy összefüggő .wav formátumú  állománnyá kell összeírni. 
 
Szöveg: 
„A magyar animáció rövid története 
A magyar animáció gazdag történelemre tekinthet vissza. 
Az időszámítás előtti magyar animáció Kató Kiszly István grafikus nevéhez kötődik, aki igen 
korán, 1914-ben már foglalkozott rajzfilmkészítéssel. Az első fönnmaradt rajzos 
dokumentumunk mégsem tőle, hanem Vértes Marcelltől származik, aki 1918-ban készített 
karikatúrákat az Est híradófilm számára. A magyar film-animáció alkalmazott művészetként 
indult útjára. 

A professzionális magyar animáció születése az 1928-as évhez köthető, amikor az emigrációból 
hazatérő Bortnyik Sándor festőművész reklámművészeti iskolát nyitott. Itt ismerkednek meg 
egymással Halász János, Vásárhelyi Viktor, Kassovitz Félix és Macskássy Gyula.  

Vásárhelyi Viktor 1930-ban Párizsba távozik, és Victor Vasarelyként világkarriert fut be. 
Halász János 1936-ban Londonba költözik és feleségével, Joy Batchelorral [becselorral] 
megalapítják a világhírű „Halas and Batchelor” rajzfilmvállalatot.  

Macskássy Gyula itthon maradt, és Kassovitz Félixszel, Szénássy Györggyel, és az akkor még 
itthon alkotó Halász Jánossal saját reklámstúdiót alapított. 1945-ig közel 150 reklámfilmet 
készítettek a legkülönbözőbb animációs technikával. Macskássy később az államosítás idején 
is folytatta a reklámfilm készítést, és egyedi tanmeséivel megteremtette az átmenetet a reklám 
és a szórakoztatásra szánt rajzfilm között.  

Magyarországon a II. világháborúig mégsem készültek komoly rajzfilmek, egyrészt mert a 
belföldi piacon a mozik nem tudták finanszírozni a költséges animációs filmeket, külföldön 
pedig az amerikai rajzfilmek egyeduralma töretlennek bizonyult. Magyarországon a háború 
utáni államosítás hozott változást, az animáció az 1949-ben megalakult Magyar Filmgyártó 
Vállalat Szinkron Főosztálya alá tartozott, de még ekkor sem készülhetett évi egy rajzfilmnél 
több. 

Az első kísérleti bábfilmet a Megy a juhász szamáron címűt 1948-ban Olcsai Kiss 
Zoltán  készítette el, amit a Vitamin abc követett 1950-ben.  

 A magyar animáció életre keltésében a legnagyobb érdeme Macskássy Gyulának és csapatának 
volt. A rajzfilmkészítéssel egy kicsi, becsempészett tekercs Disney-filmet tanulmányozva 
ismerkedtek. 1951-ben mutatták be a közönségnek az első magyar, színes rajz-mesefilmet, 
Macskássy és Fekete Edit munkáját, A kiskakas gyémánt félkrajcárját. 

Ez a film műfajtörténetei szempontból is meghatározó volt, mivel az alkotók ekkor ismerték fel 
a rajzfilm egyik speciális lehetőségét, a lehetetlen ábrázolását. Innen számítjuk a magyar film-
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animáció első szakaszát, ekkortól beszélünk az alkotók első nemzedékéről. Ekkor születtek 
azok a máig emlékezetes mesefilmek 1952 és 1958 között, melyek meghozták a nemzetközi 
sikert a hazai szakmának: az Erdei sportverseny, a Kutyakötelesség, a Két bors ökröcske, A 
telhetetlen méhecske. Csermák Tibor két Móricz-adaptációt készített el: A török és a tehenek-
et és a Kismalac és a farkasok-at, amelyek újabb külföldi elismeréseket szereztek a hazai 
szakmának. Ezeken a filmeken még erőteljesen érezhető volt az amerikai hatás, ennek ellenére 
annyira sikeresek lettek, hogy a hazai illetékeseket is meggyőzte, a rajzfilmgyártást nem 
megszüntetni, sőt, támogatni kell. Rövid időn belül határozat született a rajz-és bábfilm 
önállósításáról, így 1957-ben létrejött a Pannónia Filmstúdió.  

1959-ben gyökeres változás következett be a magyar animációs filmgyártás témavilágát és 
stílusát tekintve is. Macskássy az oberhauseni európai rövidfilmfesztiválról visszatérve 
felismerte a rajzfilm különleges gondolati lényegét, és végleg szakítani akart a Disney-stílussal. 
Ennek szellemében készült 1960-ban A ceruza és a radír, mely az egymásrautaltság költői, 
egyben humoros példáját nyújtotta, valamint a Párbaj, ami megszerezte a hazai rövidjátékfilm 
első cannes-i díját, és felhívta a figyelmet a magyar animációra. 

A hatvanas évek elejétől mind tartalmukban, mind formájukban megváltoztak a filmek. 
Valóságos animációs újhullám vette kezdetét. Az Iparművészeti Főiskolán speciális rajzfilmes 
képzés indult be, ahonnan tehetséges fiatalok kerültek a Macskássy-műhelybe, így Gémes 
József, Richly Zsolt, Nepp József, Dargay Attila, Kovásznai Gábor, Szoboszlay Péter, 
Reisenbüchler Sándor és Jankovics Marcell. Munkásságukkal megkezdődött a magyar 
animációs művészet első aranykora, amikor a legjellemzőbb film az úgynevezett egyedi film 
lett. Ezek a tömör, 8-10 perces, frappáns mondanivalójú társadalomkritikák már nem a 
gyerekeknek, hanem a felnőtt közönségnek készültek. A magyar animáció vezető stílusává az 
intellektuális karikatúra vált. 

A változást, amelyben elsőként szakított a mesehagyománnyal, Nepp József a Szenvedély című 
filmjével indította el 1961-ben, Gusztáv főszereplésével, akinek a karaktere később egy egész 
filmsorozat főszereplőjének mintája lett. A hatvanas években így az animációs film a korszak 
hiteles dokumentumává vált. Ezekben az években számos sorozatfilm készült.  

Ekkor készítette el a Nepp–Dargay–Jankovics szerző hármas a nagyon népszerű Gusztáv-
sorozatot, amelyben az egyszerű vonalakkal megrajzolt kisember-figura az apró, semmiféle 
törvénybe nem ütköző, mégis bosszantó emberi hibákat figurázta ki. Gusztáv neve fogalommá 
vált, és olyan sok rész készült belőle, hogy az egész második rajzfilmes nemzedék 
bemutatkozhatott általa. 

1968-ban megalakult A Magyar Filmtröszt, ami kedvezőtlenül érintette a filmszakmát, mivel 
szinte teljesen megszüntették a sorozatfilmek anyagi támogatását. A Pannónia Stúdió azonban 
ezt elkerülendő kidolgozta a televíziós animációs filmgyártás megindítását. A Magyar 
Televízió meg is rendelte az első sorozatot Magyarázom a mechanizmust címmel, mely akkora 
sikert aratott, hogy főszereplője, dr. Agy figurája még számtalan sorozatban szerepelt. Ezzel 
párhuzamosan indult meg a szórakoztató filmek gyártása a televízió számára. A Mézga 
család francia finanszírozással született meg, ezt követte a Nepp – Romhányi féle Dr.Bubó, 
majd Macskássy Gyula útjára indította az első papírkivágásos sorozatot a Frakk, a macskák 
rémét. A sorozat olyan sikeres lett, hogy megalapozta a gyermeksorozatokat, így hamarosan 
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követte Frakkot Kukori és Kotkoda, Mata János munkája, Foky Ottó bábfilm figurája Mirr-
murr, a kandúr , Richly Zsolt sorozata a Kockásfülű nyúl, a Magyar népmesék Jankovics 
Marcelltől,  és Dargay Attilától a Vizipók-csodapók, majd Pom-pom népszerű meséi.  

A hetvenes években megindult a folyamatos nagyjátékfilm-gyártás. 1971-ben kezdődött el, és 
alig 22 hónap alatt fejezte be Jankovics Marcell hat rendezőtársával Petőfi Sándor 150. 
évfordulójára a János vitézt. A bemutató osztatlan sikert aratott, és elindította a műfaj 
filmjeinek gyártását. Amerikai megrendelésre készült el Gémes József filmje a Hugó, a víziló 
1973-ban. A legnagyobb kasszasiker Dargay Attila Lúdas Matyija lett 1976-ban, majd ezt 
követte a kevésbé sikeres Habfürdő, Kovásznai Gábor György alkotása 1979-ben.  

Az új, sorrendben harmadik nemzedék: többek között Cakó Ferenc, Rófusz Ferenc, Hernádi 
Tibor, Orosz István és Varsányi Ferenc a kor legjelentősebb mozi-rövidfilm alkotóiként 
mutatkoztak be. Új műfaj is születőben volt, az animációs dokumentumfilm. Kovásznai 
György, Macskássy Kati, Szoboszlay Péter, Vajda Béla monológikus, dokumentatív formával 
kísérletezett.  

A nyolcvanas évek elején a Pannónia Filmstúdiót már a világ öt legjelentősebb 
rajzfilmműhelye, a Walt Disney, a Hanna-Barbera, a Sojuzmultfilm és a japán Toei között 
tartották számon. A Pannónia sorra kapta a külföldi megrendeléseket, amely az alkotóknak 
kitűnő kiugrási lehetőséget biztosított. Jankovics Marcell reklámfilmje a Bejruti Fesztivál 
Arany Cédrus Nagydíját hozta el. A világ minden nagyobb fesztiválján született magyar díj, 
felsorolásuk nehéz lenne, de egy mindenképpen említést érdemel, mégpedig Rófusz Ferenc 
1981-es első magyar Oscar-díja, melyet A légy című háttér-animációs filmjével nyert el, amely 
a műfajában addig egyedülálló volt. 

A korszakot a hosszúfilmek gyártása jellemezte. A kísérletező kategóriában 1980-ban 
Jankovics Marcell filmje a Fehérlófia , Nepp Józseftől a Hófehér 1983-ban, valamint 
szórakoztató filmek, mint Dargay Attila filmje a Szaffi 1984-ben, a Macskafogó Ternovszky 
Béla rendezésében 1986-ból. A hagyományos technikák mellett megjelentek az alternatív 
eszközökkel készített animációs filmek is, a gyurmából összeálló Auguszta, Cakó homok-
animációi, vagy a lézer animációval készült Rhapsody in Blue Jeans. 

A vezető alkotók nagy része a nyolcvanas évek végén külföldre távozott, ami szoros oksági 
viszonyban állt az állami támogatások csökkenésével. Az itthon maradt alkotók, Cakó Ferenc, 
Nagy Gyula, Reisenbüchler Sándor sem tétlenkedtek, és olyan alkotások születtek, mint az Ab 
Ovo, az Ujjhullám, vagy az Allegro vivace, valamint Jankovics Marcell nagyszabású 
vállalkozásának első darabja, Az ember tragédiája, amely filmek több fesztivál díját is elhozták. 
A Magyar Televízió továbbra is önálló megrendelőként részt vett az anyagi problémák 
megoldásában. Az 1986 és 1990 között a megkedvelt animációs sorozatok újabb és újabb 
epizódjai készültek el a Televízió megrendelésére. 

A rendszerváltás után a műfajtól teljesen megvonták az állami támogatást, így a magyar 
animáció szinte teljesen ellehetetlenült. A Pannóniából sorra léptek ki az alkotók, hogy saját 
lábukra álljanak. A régi stúdió Pannoniafilm Kft.-vé alakult és Jankovics Marcell vezetésével 
folytatta a harcot a bekebelezés ellen. A Magyar Mozgókép Alapítvány megalakulásával az 
elkészült filmek jobbára alapítványi pályázatok támogatásával születtek. 1992-ben alakult meg 
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a Magyar Cartoon, hogy az EU médiaprogramjához kapcsolja a magyar animációs filmgyártást 
ami 1995-ben 10 jelentősebb rajzfilmstúdióból és 2 bábstúdióból állt.  

Az animációs filmgyártás virágkorában a Pannónia mellett két jelentősebb rajzfilmes műhely 
is létrejött. Az egyiket Varga Csaba Pécsett indította el 1988-ban, a Varga Stúdiót, amely az 
első magánkézen lévő animációs műhely volt akkoriban, ahol a legnagyobb külföldi 
megrendelők, mint a BBC, a Music TV is folyamatosan rendeltek. A másik, a Kecskeméti 
Animációs Filmstúdió még 1971-ben jött létre a Pannónia részeként, mint a legelső vidéki 
filmgyártó műhely, Mikulás Ferenc vezetésével. Eleinte bedolgozó műhelyként működtek, 
majd 1991-ben önállóvá váltak. A kitűnő alkotógárda különböző fesztiválokon összesen 53 
díjat nyert el és a nemzetközi ösztöndíj rendszerrel, valamint a helybeli Firka stúdióval az 
utánpótlásról is gondoskodtak. 1985-ben ők rendezték meg az első magyar animációs 
filmszemlét, megteremtve ezzel a rajzfilm hazai fesztiváljának tradícióját, mely időközben 
nemzetközi fórummá nőtte ki magát.  

Ma már számtalan kisebb és nagyobb animációs filmstúdió és műhely működik 
Magyarországon, és összevetve szinte még soha nem dolgoztak ennyien a szakmában.” 
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Pontozás (hibapontok, pontlevonás) 
 
1.   A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl sok a szünet (1 pont) 

A hangfájl elején és végén a digitális nullát, vagy digitalizált analóg zajt tartalmazó rész 
hossza meghaladja a 1 másodpercet. 

 
2.   A hanganyag indulása (felúszás vagy hangra indulás) nem megfelelő, zavaró (1 pont) 

A hangfájlban a helyszíni zaj, vagy atmoszféra zaj jelentős, és az első hasznos 
megszólalás hangra vágással indul az atmoszféra bekeverése helyett, vagy a hangra vágás 
során az indulás eleje hiányzik. 

 
3.   A hanganyag vége nem megfelelő, zavaró (1 pont) 

A hanganyag végén a kicsengés után a digitalizált analóg zaj hirtelen marad abba, vagy a 
zaj túl hosszú idejű. 

 
4.   Hallható átmenet a vágási ponton (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb összesen 

20 pont) 
A vágási ponton a jel nem folytonos: a vágás tempóban van, zeneileg vagy szövegszerűen 
megfelelő, de a hangforrások virtuális iránya megváltozik, vagy a hangszínezetük 
megváltozik, vagy a jelszintugrás következik be.  

 
5.   Hallható zajátmenet a vágási ponton (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb összesen 

20 pont) 
A vágási pont zenei részek közötti szünetben van, és az atmoszféra, vagy a rögzített zaj 
jellege hirtelen változik meg. 

 
6.  Pattanás a vágási ponton (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb összesen 20 pont) 
 
7.   Bármelyik hangrészlet indulása vagy végződése hibás (előfordulási helyenként 

maximum 1 pont) 
Jellemzően prózai hanganyag vágása esetén szó eleje hiányzik, vagy felúszik, vagy szintje 
ingadozik, vagy végződése hiányzik, vagy elúszik, vagy szintje ingadozik. 

 
8.   Szükségtelen vágás (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb összesen 20 pont) 

A vágás nem a kijelölt tartalmi helyen van. 
 
9.  Idegen hang jelenléte (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb összesen 20 pont) 

A vágási ponton hang átlapolódás hallható a két hangfájl között, vagy máshonnan 
származó vendéghang szólal meg.  

 
10. Időzítési hiba illesztési pontonként (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb összesen 

20 pont) 
A vágás tempóhibás.  

 
11. A hanganyag részben vagy egészben monó lett (maximum 4 pont) 

Sztereó nyersanyagok esetén rövid (1-2 másodperces) monó részlet 1 pont vágási 
helyenként, legfeljebb vagy a teljes hanganyag monó lett 4 pont. 

 
12. Panoráma vagy balance hiba (1 pont) 
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13. Értelmetlen szintingadozás összefüggő hanganyagrészeken belül (1 pont) 
 
14. Nem egyenletes hangosság (1 pont) 
 
15. Torzítás, túlvezérlés hallható (4 pont) 

Torzítás, túlvezérés esetén, bárhol a hanganyagban (ha az utómunka következménye) 
súlyozás nélkül 4 pont. 

 
16. Ellenfázis hiba (maximum 4 pont) 

Sztereó és monó nyersanyagok esetén is, rövid (1-2 másodperces) ellenfázisú részlet 1 
pont előfordulási helyenként, legfeljebb vagy a teljes hanganyag ellenfázisú lett 4 pont. 

 
17. Nem megfelelő kivezérlési szint (4 pont) 

Nem -23 LUFS (+- 1 LU). 
 
18. Alulvezérelt hanganyag (4 pont) 

Ha a kivezérlési szint megfelelő (Integrated Loudness -23 LUFS), de a hanganyagon belül 
tartósan értelmetlen szintcsökkenés tapasztalható. 

 
19. Zajos hanganyag (technikai hiba) (4 pont) 

A munkaállomás használata közben a kapcsolódó hardverből származó zaj került a 
hangfelvételre. 

 
20. Kihagyott vágási pont (vágási helyenként 1 pont, legfeljebb 30 pont) 
 
21. Szoftverhasználat (10 pont) 

A munkaállomás szoftver használatának értékelése. A vágóablakban látható kép, a sávok-
régiók használata, elrendezése, a vágási technikák ésszerű, célszerű használata, a szoftver 
lehetőségeinek kihasználtsága, a munka áttekinthetősége, a szoftver ablakainak 
használata, képernyő elrendezése. 

 
22. A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg (60 pont) 
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Értékelőlap 
 
Név: ………………………………………………….. 
 
Interaktív feladat Prózai hanganyag vágása Hiba

pont Megjegyzés 

A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl 
sok a szünet1   

A hanganyag indulása (felúszás vagy hangra 
indulás) nem megfelelő, zavaró2   

A hanganyag vége nem megfelelő, zavaró3   
Hallható átmenet a vágási ponton4   
Hallható zajátmenet a vágási ponton5   
Pattanás a vágási ponton6   
Bármelyik hangrészlet indulása vagy végződése 
hibás7   

Szükségtelen vágás8   
Idegen hang jelenléte9   
Időzítési hiba illesztési pontonként10   
A hanganyag részben vagy egészben monó lett11   
Panoráma vagy balance hiba12   
Értelmetlen szintingadozás összefüggő 
hanganyagrészeken belül13   

Nem egyenletes hangosság14   
Torzítás, túlvezérlés hallható15   
Ellenfázis hiba16   
Nem megfelelő kivezérlési szint17   
Alulvezérelt hanganyag18   
Zajos hanganyag (technikai hiba)19   
Kihagyott vágási pont20   
Szoftverhasználat21   
A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg22   
Összesen:   

Az Interaktív feladat pontszáma 
(Nem lehet nullánál kisebb.)  60 – Összesen 

 
Megjegyzések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum  javító tanár 
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