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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok 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. Csak egyértelműen 
javított válasz fogadható el. Ha a vizsgázó a választ nem csak a vonalon jelölte meg, a 
vonalon található válasz fogadható el. 
 
 
 

2. összetevő – Interaktív feladat 
 
Az Értékelő lapokat vizsgázónként kell kitölteni. (Fénymásolható). A kitöltött Értékelő 
lapokat 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 30-30 a hibákért pontlevonás jár az összpontszámból. 
 
A javító szakértő megjegyzéseket tehet a vizsgabizottság számára a szoftverhasználat és 
a hanganyag összbenyomásának értékelésére. 
 

 
  



Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 3 / 19 2020. május 14. 

 
1. összetevő  –  Tesztfeladatok 
 
1. Mit fejez ki a decibel? 1 pont 

 
arányokat 
 

2.  d  Mi történik, ha kinyitjuk az íriszt? 1 pont 
 a.) Csökkenti a fókusztávolságot. 
 b.) Lehetővé teszi a közelebbi tárgyak élesre állítását. 
 c.) Csökkenti a fényerőt. 
 d.) Csökkenti a mélységélességet. 
 

3.  a  Hányszoros teljesítmény viszonynak felel meg a 10 dB?  1 pont 
 a.) tízszeres 
 b.) százszoros 
 c.) ezerszeres 
 d.) egymilliószoros 
 

4.  a  Mennyi a zenei A hang historikus zenében használt frekvenciája? 1 pont 
 a.) 415 Hz 
 b.) 432 Hz 
 c.) 440 Hz 
 d.) 442 Hz 
 

5.  d  Jelölje meg, hogy a leírt meghatározásra melyik fogalom illik! 1 pont 
 „A színházi előadás a filmek szerkezeti felépítésének, hatásmechanizmusának  
 elmélete és gyakorlata.” 
 
            a.) szinapszis            b.) storyline           c.) story-board          d.) dramaturgia 
            e.) treatment             f.) forgatókönyv    g.) szcenárium 
 

6.  b  Mi okozza alapvetően a térbeli hallást?  1 pont 
 a.) A fülkagyló fejjel bezárt szöge 
 b.) A két fül 
 c.) A fej alakja 
 d.) A fülkagyló alakja 
 

7. Milyen matematikai műveleteket használunk a decibel számítás során  2 pont  
 
  logaritmálás   (1 pont),  szorzás, vagy osztás  (1 pont) (max. 2 pont) 
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8. Mi a neve a képen látható alkatrésznek, és hol használják?  2 pont 
 

  
  bajonett zár  (1 pont),  kamera optikák felerősítésére a kamera vázhoz  (1 pont) 
 

9. Hány DMX csatornát lehet vezérelni két univerzummal?  2 pont 
1024 csatornát 
 
 

10.  a  Melyik eszköz a hangkeverő?  2 pont 
 

     
                                        a)                                                                    b) 
 

11.  c  Melyik eszközzel lehet jelet megszakítás nélkül a legnagyobb távolságra  2 pont 
      a legkisebb jelveszteséggel eljuttatni? 
            a.) mikrofonkábel 
            b.) koaxiális kábel 
            c.) optikai kábel 
            d.) analóg csoportkábel 
            e.) DMX kábel 
 

12.  a  Melyik pont a legjobban terhelhető?  2 pont 
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13. Mi az elnevezése az ábra középső részén látható kör alakú felület alatti                    2 pont 
szögletes felületnek? 

      szkéné vagy proszkénion  
 

14. Mit lát a képen?  2 pont 
 

 
görbekürt vagy crumhorn  
 

15. Mit a szerepe a nyíllal jelölt alkatrésznek? 2 pont 
 

  a zongora húrt rezgésbe hozza 
 

16. Mit lát a képen?  2 pont 
 

három fázisú csatlakozók 
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17. Mit lát a képen?  2 pont 

           koaxiális kábel 
 
  
 

18.  b d f j  Válassza ki a képek közül a biztonságtechnikai megfontolásból jelentős 4 pont 
mechanikai elemeket! 
 

      
               a.)                 b.)                    c.)                                       d.) 

        
           e.)                       f.)                              g.)                                  h.) 

        
               i.)                                     j.) 
(minden helyes válasz 1 pontot kap) 
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19. Rajzolja le és nevezze el az 5.0 hangrendszer elemei? 4 pont     

             
(csak teljes pontszám adható, ha az ábra teljesül legalább a szög jelölések nélkül, 
vigyázat, LFE hangsugárzó nincsen 5.0 esetén) 
 

20. Nevezze meg a képen jelölt részeket! 4 pont 
 

 
 
1. külső fül 
2. dobhártya 
3. közép(ső) fül 
4. csiga 
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2. összetevő – Interaktív feladatok 

 

Interaktív feladat I. 
 

Készítse el az alábbi zenei hanganyagok hibamentes változatát a 
Forras\Interaktiv_feladat_1 könyvtárban található  

01_Promenade_1970.wav, 
01_Promenade_1971.wav, 
02_The_Gnome_1970.wav, 
02_The_Gnome_1971.wav, 
03_The_Great_Gates_Of_Kiev_1970.wav és 
03_The_Great_Gates_Of_Kiev_1971.wav hangállományból. 
 
A hat hangfájlban az Emerson, Lake & Palmer együttes feldolgozásában  

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című művének három tétele 
hallható két-két eltérő időben készült koncertfelvételen. A két változatot vágja 
össze tételenként úgy, hogy mindegyikben legalább két váltás (átmenet, vágás) 
legyen benne. A két változat hangereje eltérhet egymástól, a vágott anyagnak 
egyenletes szinten kell szólnia.  

 
A feladat elvégzésének első lépése: nyisson üres munkafájlt, a munkafájl 

neve az Ön azonosító jele legyen a MEGOLDAS_I könyvtárban, ékezetek 
nélkül a következő formátummal: 

Az Ön azonosító_jele_1_feladat  
 
A jelfolyamnak folyamatosnak kell lennie.  
A kész hanganyagot, a három tételt egy összefüggő .wav formátumú  

állománnyá kell összeírni, és a munkafájlt az utolsó állapotában el kell menteni. 
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Pontozás (hibapontok) 
 
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 maximum 3 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. Alig hallható jelszintugrás 1 pont, 
gyakorlatlan hallgató által is felfedezhető szintugrás 2 pont, zavaró mértékű szintugrás 
3 pont, virtuális irány megváltozása 1 pont,  hangszínezet megváltozása 2 pont, ha a hiba 
elkerülhető lett volna. 

 
5.   Hallható zajátmenet a vágási ponton (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási pont zenei részek közötti szünetben van, és az atmoszféra, vagy a rögzített zaj 

jellege hirtelen változik meg. Éppen észlelhető zajátmenet 1 pont, a zajátmenet jól hallható 
gyors megváltozása 2 pont, átmenet nélküli zajvágás 3 pont. 

 
6.  Pattanás a vágási ponton (vágási helyenként 2 pont) 
  
7. Bármelyik hangrészlet indulása vagy végződése hibás (előfordulási helyenként 

maximum 3 pont) 
 Jellemzően prózai hanganyag vágása esetén szó eleje hiányzik, vagy felúszik, vagy szintje 

ingadozik, vagy végződése hiányzik, vagy elúszik, vagy szintje ingadozik. Szintingadozás 
1 pont, fel vagy leúszás 2 pont, hiányzó szórészlet 3 pont. 

 
8.   Szükségtelen vágás (vágási helyenként 4 pont) 
 A vágás nem a kijelölt tartalmi helyen van. 
 
9.   Idegen hang jelenléte (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási ponton  hang átlapolódás hallható a két hangfájl között, vagy máshonnan származó 

vendéghang szólal meg. Az idegen hang szakember számára hallható 1 pont, nem 
szakember által is felfedhető és zavaró 2 pont, nagyon hallható és tartalmilag zavaró 3 pont, 
vendéghang megszólalása 3 pont. 

 
10.   Időzítési hiba illesztési pontonként (vágási helyenként 4 pont) 
  A vágás tempóhibás.  
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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) 
 
13. Értelmetlen szintingadozás összefüggő hanganyagrészeken belül (1 pont) 
 
14. Nem egyenletes hangosság (1 pont) 
 
15. Torzítás, túlvezérlés hallható (4 pont) 
 Torzítás, túlvezérlés 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. Zene kicsengése nem megfelelő (maximum 4 pont) 
 A zenemű bármelyik helyén (főleg generál pauza vagy mű vége esetén) a hallható zenei 

kicsengés sérül.  
- A zenemű egyéb helyein hallható kicsengéshez képest a kicsengés ideje kis mértékben 

megváltozott (jellemzően rövidült) 1 pont 
- A kicsengés természetellenesen rövid 3 pont. 
- A kicsengés vége hiányzik vagy sikertelen vágás a kicsengésben 4 pont. 

 
21. Kihagyott vágási pont (vágási helyenként 5 pont) 
 
22. A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg (30 pont) 
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Interaktív feladat I. Zenei hanganyag vágása    azonosító jel:               
Értékelőlap                        
 
Interaktív feladat I. Zenei 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   
Zene kicsengése nem megfelelő20   
Kihagyott vágási pont21   
A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg22   
Összesen:   

Az Interaktív feladat I. pontszáma 
(Nem lehet nullánál kisebb.)  30 – Összesen 

Megjegyzések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum  javító tanár 
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Interaktív feladat II. 
 

Készítse el az alábbi szöveg hibamentes változatát a Forras\Interaktiv_feladat_2 
könyvtárban található Interaktiv_feladat_II.wav hangállományból. 

 
A feladat elvégzésének első lépése: nyisson üres munkafájlt, a munkafájl neve az Ön 
azonosító jele legyen a MEGOLDAS_II könyvtárban, ékezetek nélkül a következő 
formátummal: 
Az Ön azonosító jele _2_feladat 
 
A jelfolyamnak folyamatosnak kell lennie.  
A kész hanganyagot egy összefüggő .wav formátumú  állománnyá kell összeírni, és a 
munkafájlt az utolsó állapotában el kell menteni. 
 
 

Szöveg: 
 

„Klímaválság vagy klímakatasztrófa? 
Klímaváltozás, klímaválság, klímavészhelyzet, klímasztrájk, klíma-klíma-klíma… dől ránk 

rengeteg csatornán. Mi a helyzet? Van-e klímaváltozás, ha van mi okozza, és akkor milyen 

hatásokkal számolhatunk? Rövid, általános, részletekbe nem menő gyorstalpaló következik. 

Van-e klímaváltozás, és ha igen, mi okozza? 

Ez egy olyan kérdés, amin már 10 évvel ezelőtt sem kellett vitatkozni. A tudományos vita 

ugyanis már régen eldőlt; az ellenzői hiába próbálják az ellenkezőjét állítani. Az egymásnak 

ellentmondó vélemények értelmetlenek; az éghajlat változása ugyanis egyszerűen tény. 

Abban a kérdésben is konszenzus uralkodik, hogy mi a klímaváltozás oka: az emberi 

tevékenység. A Föld hőmérsékletének emelkedését az üvegházhatású gázok kibocsátása 

okozza. Döntően a fosszilis üzemanyagok (szén, olaj, földgáz) égetéséből származó szén-dioxid 

járul hozzá az amúgy természetes üvegházhatás növekedéséhez, de további gázok, például 

dinitrogén-oxid, metán, fluorozott szénhidrogének is jócskán hozzáteszik a magukét. 

Ezen gázok döntően emberi tevékenység révén kerülnek a légkörbe. A legnagyobb kibocsátó 

az energiaipar (főleg a szenes és gázos erőművek), ezen felül a közlekedés (a közúti forgalom 

mellett a repülés, a hajózás is), valamint az ipar és a nagyipari mezőgazdaság, az állattartás. 

A drámai mértékű globális hőmérsékletemelkedéshez emellett még hozzájárul a háztartások, 

szolgáltatások, épületek energiahasználata, és az erdők pusztítása is felelőssé tehető. 
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A szén-dioxid szintje a légkörben mára elérte a 415 milliomodrészt. Ez nem tűnik soknak, 

de az ipari forradalom előtt, a XVIII. század közepe körül, illetve az azt megelőző mintegy 10 

ezer évben 280 milliomodrész volt! 

Ráadásul vannak olyan hatások, amelyek tovább gyorsítják a hőmérséklet növekedését. 

Ilyen például, hogy az olvadó jégsapkák miatt egyre csökken a napsugarat visszaverő jégtakaró 

felülete, ezzel a Föld még több napsugárzást nyel el, amely tovább melegíti a légkört. Az 

állandó fagy jellemezte égöv határa egyre északabbra húzódik vissza, és a felolvadó talajból 

metángáz szabadul fel. Sajnos a metán 23-szor erősebb üvegházgáz, mint a szén-dioxid. 

Mindezek miatt a Föld hőmérséklete mára mintegy 1 fokkal melegebb az ipari forradalom 

előtti szinthez képest. Ennek már most súlyos következményei vannak. Az igazi katasztrófa 

elkerüléséhez úgy kell megállítani a felmelegedést, hogy az semmiképpen ne legyen nagyobb 

1,5 celsius foknál az ipari forradalom előtti átlaghőmérséklethez viszonyítva, de minél 

kevesebb a növekmény, annál jobb. Ez azt jelenti, hogy alig 10 évünk van, hogy jelentősen 

visszafogjuk a kibocsátásunkat, különben a légkörben már felhalmozódott üvegházgázok, a 

tovább növekvő kibocsátások, illetve ezek továbbgyűrűző hatása miatt már késő lesz. 

Milyen hatásokkal kell számolnunk a klímaváltozás miatt? 

Sokan azzal érvelnek, hogy a Föld történetében korábban is voltak klímaváltozások, akár az 

ismert emberi történelem során is. Ez igaz, azonban a légköri szén-dioxid-koncentráció és a 

hőmérsékletváltozás viszonylag állandó volt az emberiség eddigi történelme során, viszonyítva 

a jelenlegi változások gyorsaságához és nagyságához képest. Azt mondhatjuk, hogy az utolsó 

jégkorszak után a klíma viszonylagos állandósága tette lehetővé az emberi civilizáció létrejöttét 

és eddigi fennmaradását. A jelenleg zajló éghajlatváltozással azonban már ismeretlen vizekre 

evezünk. 

Ezért sem mérvadó az, hogy a földtörténet során nagyobb skálán változott az éghajlat. 

Valóban voltak már olyan időszakok az elmúlt évmilliók alatt, amikor például nem voltak 

jégsapkái a Földnek. De hogy képesek vagyunk-e alkalmazkodni egy ilyen mértékben 

megváltozott éghajlathoz, beleértve ebbe az élelmiszer-termelésünket is, az már jobbára 

szerencsejátéknak tűnik. Valójában nagyon keveset tudunk a jelenlegitől gyökeresen eltérő 

klimatikus viszonyok adta életfeltételekről. 

Igen komoly figyelmeztető jelzések vannak: a felmelegedéssel a jégsapkák elolvadnak. 

Emiatt, és az óceánok hőtágulása miatt a tengerszint emelkedik, ami a tengerparti területeken 

élő milliárdnyi ember életterének víz alá kerülésével fenyeget. 
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A klímaváltozás miatt csökken a biodiverzitás, vagyis a fajok sokfélesége. A kutatók már 

most is a földtörténet hatodik kihalási hullámaként beszélnek a folyamatról. Az ENSZ jelentése 

szerint 1 millió fajt fenyeget a kihalás, a jelenleg nyilvántartott mintegy 5,5 millió faj közül. 

Nem kell sok képzelőerő annak megértéséhez, hogy milyen mértékben változtatná meg az 

emberiség életkörülményeit, ha a fajok ötöde-hatoda eltűnne a Földről. 

A hőmérséklet emelkedésével egyre jellemzőbbé válnak az extrém időjárási események: a 

hőhullámok, aszályok. Óriási esőzések várhatók, megváltozik a csapadékeloszlás, a 

csapadékhullás hektikusabbá válik, erdőtüzek várhatók, a viharok, hurrikánok gyakoribbá és 

erőteljesebbé válnak, végeredményben a korábbinál sokkal kiszámíthatatlanabb időjárást kell 

általánosnak, mindennaposnak elfogadnunk. Az élet nehezebben tervezhetővé válik. 

Nézzünk még további hatásokat. Egyes területeken állandóvá válik a vízhiány, amivel 

sokfelé gyökeresen megváltozik, legalábbis erősen korlátossá válik, vagy teljesen megszűnik 

annak a lehetősége, hogy élelmiszert tudjunk termeszteni. Gondoljunk arra, hogy jelenleg 

mintegy 7,5 milliárd ember számára kell ennivalót előállítani. Azután olyan betegségek 

jelennek meg, amelyek korábban az adott területeken ismeretlenek voltak. Mindezek miatt 

elkerülhetetlen, hogy emberek nagy tömegei induljanak el élhetetlenné vált lakhelyükről és 

kezdjenek elvándorolni oda, ahol még adottak, de legalábbis jobbak az életfeltételek. 

Mi várható Magyarországon? 

Magyarországnak alapvető érdeke, hogy élen járjon a klímavédelemben. Hazánk, és 

általában a Kárpát-medence ugyanis az éghajlatváltozás által súlyosabban érintett, fenyegetett 

területek közé tartozik. Ne vegyük ezt puszta ijesztgetésnek, azt, hogy éghajlati körülményeink 

változnak, magunk is jócskán megtapasztalhattuk az elmúlt években. Gondoljunk például a 

2018-as nyári hőhullámra és aszályra, aminek következtében a Duna teljes hazai szakaszán 

többször is megdőltek a valaha mért legalacsonyabb vízállásrekordok. Vagy akár az idei, késő 

téltől tavasz közepéig tartó langyos, aszályos időszakra, amit egy kifejezetten hűvös május 

követett, rekordokat is döntő csapadékkal. Az ilyen jelenségek egyre többször fognak 

előfordulni, a hatások pedig tovább fognak súlyosbodni. 

Magyarországon a hőmérséklet a világátlagnál jobban emelkedik. Elhúzódó forró 

időszakokra, hőhullámokra számíthatunk. Ezeket többnyire aszály fogja kísérni, vagyis 

kevesebb csapadék lesz, ami viszont időben elszórva fog lehullani, vagyis a hosszabb aszályos 

időszakok között rövid idő alatt nagymennyiségű eső fog esni. Ez a kettősség fogja jellemezni 

az éghajlatot. Gyakorivá válik a viharos, zivataros időjárás, akár télen is. Az időjárás 

kiszámíthatatlansága az élelmiszertermelés csökkenésének veszélyével jár majd. Mindezek 
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mellett egyre több, korábban csak a trópusokon jellemző betegség (mint például a már 

megérkezett nyugat-nílusi láz) megjelenésére számíthatunk. 

Mi várható? 

Miért pont 1,5 fok lenne a határ? Mit jelent, ha nem lépjük át ezt az értéket, és mit jelent, ha 

mégis túlszaladunk rajta? És hol is tartunk most? 

A természet nyilván nem a Celsius-skálához igazítja a földi élet feltételeit. A másfél fokos 

határ, ameddig legfeljebb még hagyhatjuk melegedni a Földet, és amit jobb lenne kisebb 

értéknél megállítani, csak egy kényszerűen, mesterségesen megjelölt pont. Erről a pontról 

jelenlegi tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy alatta még mindig viszonylag kezelhető 

keretek között maradnak a klímaváltozás következményei, míg fölötte súlyosabb 

kockázatokkal kell számolni. Korábban 2 fokra tették ezt a határt, az újabb, a klíma kutatatókat 

tömörítő világszervezet tavalyi jelentése alapján ezt ma már 1,5 foknál húzzák meg.  

Fontos megérteni, hogy a határ átlépése nem írható le szakadékszél-effektusként. Vagyis 

nem azt jelenti, mintha a másfél fokhoz érve eljutnánk a szakadék széléhez, majd annak 

átlépésével onnan egyszerűen lezuhannánk. A klímaváltozás sokkal inkább egy fokozatosan 

súlyosbodó állapotot jelent, ami már most is katasztrofális következményekkel jár sokfelé és 

sokféle formában a világon, mint a már megtapasztalt aszályok, hurrikánok, árvizek, pusztuló 

élővilág stb. A hőmérséklet emelkedése ezek egyre gyorsuló ütemű rosszabbodását hozhatja. 

Az sem zárható ki, hogy egy bizonyos pontnál összeomlik a földi ökoszisztéma, de az ehhez 

tartozó hőmérsékletszintet jelenleg nem tudjuk egyértelműen megállapítani. 

Annyi megbecsülhető, hogy míg 1,5 foknál például a korallzátonyoknak “csak” kb. a 90%-

a fog kipusztulni, addig 2 foknál már a 100%-uk. Ennek nehezen felbecsülhető mértékű, de 

minden bizonnyal igen súlyos hatása lenne a tengerek élővilágára, és, hogy ne legyenek 

illúzióink, végeredményben a mi életfeltételeinket sem hagyná érintetlenül. 

Hol tartunk most?  

Eddig kb. 1 fokot emelkedett a hőmérséklet, és évtizedenként átlagosan 0,1 fokkal növekszik 

tovább. Ebben persze rengeteg bizonytalanság van. Nem árt észben tartani, hogy a felmelegedés 

egyre gyorsabbá válhat, különösen, ha tovább folytatódnak, sőt, tovább növekednek a szén-

dioxid-kibocsátások. 

Ezzel el is jutottunk a lényegi kérdéshez: a hőmérséklet változás megállapítása önmagában 

messze nem elég annak megállapításához, mi várhat ránk. A légkör szén-dioxid 

koncentrációját, még pontosabban az összes üvegházhatású gáz szén-dioxid egyenértékben 
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kiszámított értékét ugyancsak figyelni kell. Csak a szén-dioxid koncentrációja mára elérte a 415 

milliomodrészt, és a kibocsátások növekedésével gyorsulva növekszik – az ütem mára már 

évente 3,5 milliomodrész felett van. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a 2 fokos felmelegedéshez 

korábban széndioxid egyenértéknek összesen 450 milliomodrészt adtak meg, akkor világos, 

hogy egyáltalán nem állunk jól. 

Ezért kell nagyon sürgősen cselekednünk. Minden bizonnyal senki nem akar többméteres 

óceánszint-emelkedéssel, korábban virágzó, de sivatagossá váló területekkel, drámaian 

csökkenő élelmiszer-termelési lehetőségekkel, összeomló ökoszisztémával és mindezek 

következményeivel szembesülni – márpedig a hőmérséklet elszabadulásával ezek cseppet sem 

valószerűtlen lehetőségek. Ezért kell 2030-ig legalább a felére, és legkésőbb 2050-re nullára 

csökkenteni a kibocsátásainkat. Nem fogadhatóak el kifogások, nem mutogathatunk folyton 

másra, nem várhatunk a drasztikus intézkedések bevezetésével. Meg kell védenünk a még 

megmaradt élővilágot, biztosítani kell az ökoszisztéma fennmaradását, hiszen az garantálja 

számunkra is az életfeltételeket. 

Egyszerűen felül kell emelkednünk a klímaválság hatékony megoldása ellen fellépő 

hátráltató tényezőkön, és neki kell látnunk a kibocsátásaink sürgős és hatékony csökkentésének, 

helyi és globális szinten egyaránt. Mindannyiunkra szükség van. Az egyének felelőssége 

ugyanolyan nagy, mint a szervezeteké. A problémát az emberiség hozta létre, úgyhogy a 

megoldásáért is nekünk kell tenni, cselekedni. Mégpedig a saját jól felfogott érdekünkben.„ 

 
Értékelés 
Az értékelést az elmentett, készre kevert hanganyagon, valamint a munkaállomás szoftver 
munkafájljában is el kell végezni a munkaállomás használat értékelésére.  
Az induló összpontszám 30, a hibákért pontlevonás jár az összpontszámból. 
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Pontozás (hibapontok) 
 
1.   A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl sok a szünet (1 pont) 
 A hangfájl elején és végén a digitális nullát, vagy digitalizát 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 digitalizát analóg zaj hirtelen marad abba, vagy a zaj 

túl hosszú idejű. 
 
4.   Hallható átmenet a vágási ponton (vágási helyenként maximum 3 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. Alig hallható jelszintugrás 1 pont, 
gyakorlatlan hallgató által is felfedezhető szintugrás 2 pont, zavaró mértékű szintugrás 
3 pont, virtuális irány megváltozása 1 pont,  hangszínezet megváltozása 2 pont, ha a hiba 
elkerülhető lett volna. 

 
5.   Hallható zajátmenet a vágási ponton (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási pont zenei részek közötti szünetben van, és az atmoszféra, vagy a rögzített zaj 

jellege hirtelen változik meg. Éppen észlelhető zajátmenet 1 pont, a zajátmenet jól hallható 
gyors megváltozása 2 pont, átmenet nélküli zajvágás 3 pont. 

 
6.  Pattanás a vágási ponton (vágási helyenként 2 pont) 
  
7. Bármelyik hangrészlet indulása vagy végződése hibás (előfordulási helyenként 

maximum 3 pont) 
 Jellemzően prózai hanganyag vágása esetén szó eleje hiányzik, vagy felúszik, vagy szintje 

ingadozik, vagy végződése hiányzik, vagy elúszik, vagy szintje ingadozik. Szintingadozás 
1 pont, fel vagy leúszás 2 pont, hiányzó szórészlet 3 pont. 

 
 
8.   Szükségtelen vágás (vágási helyenként 4 pont) 
 A vágás nem a kijelölt tartalmi helyen van. 
 
9.   Idegen hang jelenléte (vágási helyenként maximum 3 pont) 
 A vágási ponton hang átlapolódás hallható a két hangfájl között, vagy máshonnan származó 

vendéghang szólal meg. Az idegen hang szakember számára hallható 1 pont, nem 
szakember által is felfedhető és zavaró 2 pont, nagyon hallható és tartalmilag zavaró 3 pont, 
vendéghang megszólalása 3 pont. 

 
10.   Időzítési hiba illesztési pontonként (vágási helyenként 2 pont) 
  A vágás tempóhibás.  
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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) 
 
13. Értelmetlen szintingadozás összefüggő hanganyagrészeken belül (1 pont) 
 
14. Nem egyenletes hangosság (1 pont) 
 
15. Torzítás, túlvezérlés hallható (4 pont) 
 Torzítás, túlvezérlés 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 4 pont) 
 
21. A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg (30 pont) 
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Interaktív feladat II. Prózai hanganyag vágása    azonosító jel:               
Értékelőlap                        
 
 
Interaktív feladat II. 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   
A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg21   
Összesen:   

Az Interaktív feladat II. pontszáma 
(Nem lehet nullánál kisebb.)  30 – Összesen 

 
Megjegyzések: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum  javító tanár 
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