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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.             2 pont 
a) Fogalmazza meg, hogy mit értünk nemlineáris olvasáson! (1 pont) 
b) Értelmezze, mi a lényegi különbség a lineáris és a nemlineáris olvasás  
között! (1 pont) 
 
Helyes válasz: 

A vizsgázó 1-1, összesen két pontot kaphat az alábbiak szerinti (vagy azzal lényegileg 
megegyező) megfogalmazás esetén: 
 
a) A nemlineáris olvasás az arra szerveződő szövegek – például a multimédiás vagy online 
textusok – pásztázó, válogató olvasási-befogadási módja, amelyet a szövegben felkínált linkek 
(elágazási, ugrási lehetőségek) elfogadása, teljes vagy részleges kihasználása jellemez.  
 
b) A kétféle szövegkonstruálási és olvasási-befogadási módot az különbözteti meg egymástól, 
hogy míg a lineáris struktúrájú szövegeket azok eleje felől olvassuk a befejezésig (erre utal a 
lineáris, azaz vonalas/vonalszerű kifejezés), addig a nemlineáris szerkezetű szövegek kohéziója 
laza, nem kötött „bejárási útvonalú” narratívák, amelyekben az olvasó szabadon mozoghat a 
saját döntései nyomán kibontakozó narratív-informatív univerzumban. 
 
 
2.             3 pont 
Soroljon fel három alapvető szempontot, melyek alapján a médiahasználókat  
mint közönséget vizsgáljuk, értelmezzük! 
 
Helyes válasz: 

A vizsgázó 1-1 összesen 3 pontot kaphat, amennyiben az alábbi válaszokból legalább hármat 
felsorol: 

- a közönség nemi hovatartozása;  
- a közönség életkori hovatartozása; 
- a közönség valamely médiagenerációhoz (pl. x, y, z, alfa) tartozása; 
- a közönség nemzeti, etnikai meghatározottsága;  
- a közönség nyelvi-kommunikációs meghatározottsága;  
- a közönségre jellemző szociális-kulturális háttér;  
- a közönség médiafogyasztási szokásait jellemző mennyiségi mutatók (a befogadó 

mennyi és milyen típusú médiaterméket fogyaszt).  
 
3.            1 pont 
Állapítsa meg, hogy mely médiaszolgáltatás feladataira vonatkozik az alábbi leírás! 
 

 Legyen tárgyilagos, kiegyensúlyozott, tájékoztasson pontosan, képviselje  
 a nemzeti hagyományokat és értékeket, és biztosítson megszólalási  
 lehetőséget a különböző kisebbségek részére! 
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Helyes válasz: 
 
A leírás a közszolgálati médiára vonatkozik. 
 
4.             4 pont 
a) Fogalmazza meg legalább három karakteres jellemzővel a magyar  
filmtörténetben Budapesti Iskola néven emlegetett alkotások sajátosságait! 
b) Nevezzen meg egy filmet a Budapesti Iskola kiemelkedő alkotási  
közül annak rendezőjével együtt! 
 
Helyes válasz: 
 
a) A vizsgázó 1-1 összesen 3 pontot kaphat, amennyiben az alábbi válaszokból (vagy más, a 
Budapesti Iskolát jellemző karakterjegyekből) legalább hármat felsorol: 
 
A Budapesti Iskola filmjei: 

- dokumentarista játékfilmek (vagy fikciós dokumentumfilmek); 
- konkrét társadalmi problémákra kívánták felhívni a figyelmet; 
- gyakran valós események mintájára hoztak létre fikciós elemekből is építkező 

történeteket; 
- a dokumentumfilmes tradíciókat is meg kívánták újítani; 
- a felkért amatőrök vagy megrendezett, vagy spontán történésekre adott valóságos 

reakcióit, megnyilvánulásait dokumentálták; 
- az alkotók a szokásosnál jóval erősebben foglalkoztak műveik forgalmazási módjaival, 

a gyártás és a forgalmazás új formáit keresve. 
 
b) A vizsgázó további 1 pontot kap az alábbi (vagy más, a Budapesti Iskola meghatározó) művei 
közül az egyiknek a megnevezéséért, amennyiben válaszában az alkotó nevét is helyesen tünteti 
fel: 
 
- Dárday István és Szalay Györgyi: Jutalomutazás 
- Dárday István és Szalay Györgyi: Filmregény 
- Dárday István és Szalay Györgyi: Nevelésügyi sorozat 
- Ember Judit: Tantörténet 
- Ember Judit: Fagyöngyök 
- Erdős Pál: Adj király katonát 
- Schiffer Pál: Cséplő Gyuri 
- Tarr Béla: Családi tűzfészek 
- Tarr Béla: Szabadgyalog 
- Vitézy László: Vörös föld  
- Zolnay Pál: Fotográfia 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 

5.             3 pont 
a) Jelölje meg, hogy milyen (történelmi) időben játszódhat a részlet cselekménye!  
(1 pont) 
b) Válaszát legalább két helytálló érvvel támassza is alá! (2 pont)  

 
Helyes válasz: 
 
a)  
1 pont adható, ha a vizsgázó helyesen jelöli meg, hogy a film cselekménye legvalószínűbben a II. 
világháborút közvetlenül követő években játszódhat. 
 
b)  
1-1, összesen 2 pontot kap a vizsgázó, ha helyesen jelöl meg kettőt a következők lehetséges érvek 
közül:  
- a részletet záró párbeszédes jelenetben a két férfi német neveken emlegeti egymást (noha az 
esküvőre készülő Franz láthatóan már beilleszkedett a connecticuti kisvárosban);  
- Franz ugyanebben a beszélgetésben eltüntetett lengyelországi nyomokról beszél;  
- Konrad kivégzett társakról és kivételesen szerencsés megmenekülésről beszél (érzékeltetve, hogy 
a kivégzések komoly bűnök büntetései lehettek);  
- a záró dialógusban egy (újra) kitörő/áhított háború kerül szóba kettejük között;  
- Konrad a hajóval spanyol nyelvű tengerentúli országba (vélhetőleg Mexikóba vagy egy másik 
latin-amerikai országba érkezik meg) amely cél a háború végén bujkálásra kényszerülő nácik 
gyakori úticélja volt (az Egyesült Államokba, a connecticuti Harperbe csak a fényképésztől kapott 
információk nyomán utazik);  
- a menekülő Konradot jól szervezett és nemzetközi apparátus követi (hogy elvezesse őket a 
háborús bűnös, Franz Kindlerhez). 
 
6.             2 pont 
Legalább négy megfigyeléssel, érvvel igazolja, hogy a bőrönddel utazó idősebb férfit 
megfigyelik és követik! 
 
Helyes válasz: 
 
Egy illetve kettő helyes érv, megfigyelés esetén a vizsgázó nem kap pontot, három helyes érv, 
megfigyelés esetén a vizsgázó 1 pontot kap, négy helyes érv, megfigyelés esetén jár a feladatra 
megszerezhető 2 pont abban az esetben, ha a vizsgázó az alábbiak szerinti (vagy más, a 
részlettel igazolható legalább négy helyes megfigyeléssel) indokolja az állítást:  
- a kikötőben a vámtiszt felnéz és utasítást vár, miközben a pipás alak és egy nő fentről figyelik 
a jelenetet;  
- ugyanennek a beállításnak a végén a „pipás ember” szóban is utasítja a nőt, hogy kövesse a 
férfit (Konradot); 
- látjuk, ahogy a nő követi Konradot; 
- egy férfi telefonon tájékoztatja a Hotel Nationalban várakozó főnököt, hogy a felesége követte 
a férfit, aki a fényképészhez ment; 
- a „pipás emberhez” (a nyomozóhoz) tartozó pipa Konrad Harperbe érkezekor már a buszon 
a férfi szeme elé kerül, jelezve, hogy egy percre sem tévesztették szem elől; 
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- Harperben Konrad végig tudatában van, hogy a nyomozó követi - igyekszik őt lerázni vagy 
elbújni előle, végül az iskola tornatermében le is üti;  
- miközben már Konraddal való találkozásánál óvatos volt, a részletet záró erdei párbeszédben 
Franz rájön, hogy Konradot megfigyelve és követve jutottak el üldözőik Harperbe. 
 
7.             6 pont 
a) Vesse össze a fényképésznél zajló jelenetet és a Franz Kindler és Konrad Meinecke  
közti erdei beszélgetés jelenetét Konrad státuszhelyzetének szempontjából! (2 pont) 
b) Állításait jelenetenként indokolja 2-2 – a képalkotásra, illetve a színészi játékra  
vonatkozó – megfigyeléssel! Hivatkozzon az alábbi fázisképek jellemzőire is! (4 pont) 
 

 
 

 
Helyes válasz:  
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a) 
1 pontot kap a vizsgázó abban az esetben, ha helyesen állapítja meg, hogy az első jelenetben 
Konrad egyértelműen domináns pozícióban van (a fényképész tart tőle, a férfi eléri, amit akar, 
megtudja Kindler címét) -, és újabb 1 pontot, ha helyesen fogalmazza meg, hogy a részlet 
zárójelenetében ellenben Franz van domináns helyzetben és Konrad az alárendelt. 
 
Vagyis (a feladatnál könnyítésként megadott táblázatba szerkesztve):  
 
Konrád  
státuszhelyzete     

A fényképésznél zajló jelenetben Az erdei beszélgetés jelenetben 
Konrad egyértelműen domináns 
pozícióban van (a fényképész tart 
tőle, a férfi eléri, amit akar, 
megtudja Kindler címét) 

Franz van domináns helyzetben 
és Konrad az alárendelt 

 
b) 
A vizsgázó jelenetenként további 2-2, vagyis maximum 4 pontot kaphat abban az esetben, ha 
jelenetenként legalább két-két helyes, a képalkotási megoldásokra és a színészi alakításra 
vonatkozó megfigyeléssel indokolja az állítását az alábbiak szerint (vagy más, a részletekkel 
igazolható érvvel): 
- a fényképésznél az expresszív fény-árnyék hatások eleve félelmet keltők, a fényképész riadt 
tekintetét az operatőr a világítással folyamatosan kiemeli, Meinecke alakja a képen sötét 
tömegével és árnyékával fogja közre a megrettent férfi alakját; 
- az optikában megjelenő, a fényképész felé lépő Konradot az operatőr és a rendező a szokatlan 
szerzői beállítással vizuálisan a fényképész fölé emeli; 
- az alsó gépállás a fényképész fölé tornyosuló Konradot magabiztossággal, erővel és 
hatalommal rendelkező alaknak láttatja; 
- Konrad Meinecke premier plánja a súlyos szavak („A legfelsőbb hatalom nevében 
megparancsolom!”) kimondásakor megerősíti dominanciáját; 
- Konrad szerepjátéka is kifejezi, megerősíti státuszát: hangja kemény, arca rezzenéstelen; 
- a fényképész lassúsága, szinte delejezett, tágra nyílt tekintete, hebegése is mutatja a férfi 
alárendelt voltát; 
- a részlet záró jelenetében Kindler magasodik Meinecke fölé, utóbbi gyakran megy mögötte 
vagy mellette;  
- abban a pillanatban, amikor Franz megérti, hogy Konrad nyomán valószínűleg eljutottak 
hozzá, a kamera alsó gépállásba ér, meg- és kiemelve Kindler alakját; 
- Konrad Meinecke tekintete rajongó, ellenben Franz vagy tudomást sem vesz a jelenlétéről 
vagy vészjóslón néz rá. 
 
Vagyis (a feladatnál könnyítésként megadott táblázatba szerkesztve):  
 
 Indoklás A fényképésznél zajló jelenetben Az erdei beszélgetés jelenetben 
A képalkotásra 
vonatkozó 
megfigyelések 
alapján 

- a fényképésznél az expresszív 
fény-árnyék hatások eleve 
félelmet keltők, a fényképész 
riadt tekintetét az operatőr a 
világítással folyamatosan 
kiemeli, Meinecke alakja a képen 
sötét tömegével és árnyékával 

Kindler magasodik Meinecke 
fölé, utóbbi gyakran megy 
mögötte vagy mellette; 
- abban a pillanatban, amikor 
Franz megérti, hogy Konrad 
nyomán valószínűleg eljutottak 
hozzá, a kamera alsó gépállásba 
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fogja közre a megrettent férfi 
alakját 
- az optikában megjelenő, a 
fényképész felé lépő Konradot az 
operatőr és a rendező a 
szokatlan szerzői beállítással 
vizuálisan a fényképész fölé 
emeli; 
- az alsó gépállás a fényképész 
fölé tornyosuló Konradot 
magabiztossággal, erővel és 
hatalommal rendelkező alaknak 
láttatja 

ér, meg- és kiemelve Kindler 
alakját 

A színészi játékra 
vonatkozó 
megfigyelések 
alapján 

- Konrad Meinecke premier 
plánja a súlyos szavak („A 
legfelsőbb hatalom nevében 
megparancsolom!”) 
kimondásakor megerősíti 
dominanciáját; 
- Konrad szerepjátéka is kifejezi, 
megerősíti státuszát: hangja 
kemény, arca rezzenéstelen; 
- a fényképész lassúsága, szinte 
delejezett, tágra nyílt tekintete, 
hebegése is mutatja a férfi 
alárendelt voltát 

Konrad Meinecke tekintete 
rajongó, ellenben Franz vagy 
tudomást sem vesz a jelenlétéről 
vagy vészjóslón néz rá 

 
 
8.            3 pont 
Nevezze meg a részletben sűrűn előforduló árnyékok, az árnyékhasználat  
három funkcióját és igazolja is egy-egy megfigyeléssel a megnevezett funkciókat!   
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó 1-1, összesen 3 pontot kaphat abban az esetben, ha az alábbiak szerinti (vagy más, 
a részlettel igazolható módon) megnevezi az árnyékok használatának markánsan elkülöníthető 
funkciókat és a megfelelő példákkal igazolja megfigyeléseit (pont csak a funkció és a példa 
együttes megfogalmazása esetén jár):   
 
a) feszültségkeltés: pl. a sötét utca kontrasztos, széttöredezett bemutatása, az útlevél-ellenőrzés, 
az idegen országba lépés helyszínének megformálása, ahol Konrádot követni kezdi a nő a 
lépcsőkön lefelé vagy a tornaterem falára eső baljós árnyékok; 
b) a karakter érzelmi állapotának megfogalmazása: a fényképész arcának fele árnyékba kerül, 
arca szétesik, így a szemében tükröződő félelem erőteljesebben, hatásosabban érzékelhető; 
c) a karaktervonások felerősítése: Konrad Meinicke sötét nagy árnyékát a tornateremben nem 
indokolják a fényviszonyok. Karakterének zsigeri, pusztító jellegét írja le a figurát megnövelő 
nagy árnyék; 
d) természetes árnyékok: az időszak, a napszak természetes fényviszonyainak érzékeltetése - 
például Meinicke árnyéka Kindler menyasszonyának otthonában vagy Franz rövid árnyéka az 
úton. 
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9.            3 pont 
Értelmezze az alábbi motívumok szerepét a cselekményben! 
a) pipa/pipafüst  (1 pont)    
b) nyom (1 pont)  
c) félelem (1 pont) 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó motívumonként 1-1, összesen 3 pontot kaphat abban az esetben, ha az alábbiak 
szerinti (vagy más, a részlettel igazolható módon) fejti ki az adott motívum lényegi szerepét a 
részletben: 
 
a) a pipa a Konrad Meineckét követő karakter (a nyomozó) attribútuma, ha nem is látjuk őt 
magát, erről a tárgyról azonnal ráismerünk (pl. a nőnek adott utasításnál); a busz 
megérkezésekor a pipa döbbenti rá Meineckét arra, hogy követik, hiszen ugyanezt a pipát látta 
a hajón is; a pipázás, a pipafüst érzékelteti a szereplő (karakter, nyomozó) magabiztosságát, 
mint akinek mindegy, hogy észreveszik-e és felismerik-e; 
 
b) a részletben folyamatos nyomkövetést látunk: Konrad Meinecke követi Kindler nyomát, a 
nyomozó (a vámosok és több embere segítségével) Konrad - és így közvetve Kindler - nyomait 
követi; Kindler elmondja, hogy megpróbálta eltüntetni a nyomait Európában és Harperben 
rejtőzködik; a fiúk nyomkeresést játszanak az erdőben; 
 
c) a félelem is áthatja a részlet egészét: Meinecke szorong a határátlépéstől, majd azért, mert 
követik; a fényképész fél Meineckétől; Franz elbizonytalanodik és félni kezd, amikor régi nevén 
köszönti Konrad, folyamatosan nézelődik, fél a lebukástól; a fiatal nő fél Meineckétől, aki 
ráront a semmiből, és akiről szinte semmi nem derül ki számára. 
 
10.            2 pont 
Állapítsa meg, majd jelölje a helyes megnevezés aláhúzásával, hogy a részlet  
alapján fordulat  vagy epizód funkciója van-e az alábbi jeleneteknek! 
 
a) Meinecke találkozása Kindler menyasszonyával   fordulat epizód 
b) a fiúk beszélgetése Kindlerrel     fordulat epizód 
c) Meinecke és Kindler találkozása az utcán   fordulat epizód 
d) a fényképész megkeresi és előveszi a képeslapot  fordulat epizód 
 
Helyes válasz:   
a) epizód   b) epizód   c) fordulat   d) fordulat 
0 és egy helyes válasz esetén a vizsgázó nem kap pontot, kettő-három helyes válasz esetén a 
vizsgázó 1 pontot kap, hibátlan válasz esetén pedig 2 pontot. 
 
Vagyis: 
a) Meinecke találkozása Kindler menyasszonyával   fordulat epizód 
b) a fiúk beszélgetése Kindlerrel     fordulat epizód 
c) Meinecke és Kindler találkozása az utcán   fordulat epizód 
d) a fényképész megkeresi és előveszi a képeslapot   fordulat epizód 
 
 



Mozgóképkultúra és médiaismeret — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2011 írásbeli vizsga 9 / 13 2020. május 13. 

 
11.            3 pont 
Figyelje meg a Harpert ábrázoló képeslap és annak „életre kelése” előtti, és az  
azt követő részletet!   
Az alábbi szempontok mentén fogalmazza meg, hogy a filmes eszközhasználat  
milyen módon állítja szembe egymással a két szakaszt, és/vagy milyen lényegi  
újdonságot hoz a második egységben! 
a) térszervezés (1 pont)   
b) időszervezés (1 pont)     
c) cselekményszervezés (1 pont) 
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó 1-1, összesen 3 pontot kaphat abban az esetben, ha válaszát az alábbiak szerint 
(vagy más, a részlettel igazolható módon) fogalmazza meg. A vizsgázó egy-egy válaszelem 
esetében akkor kap pontot, ha a megadott szempontotokat és azokat mindkét szakaszban 
megvizsgálja, és  legalább egy releváns és helyes megállapítást tesz a tér-idő és 
cselekményszervezés lényegi különbségeiről.  
 
a) a térhasználat szembe állítja a részlet két felét, mert míg az első rész sötét terei nehezen 
áttekinthetőek, gyorsan változnak, a vágások új és új terekbe visznek, melyek nagyon 
különbözőek, és nagytotállal (a hajó kezdő képét kivéve) nem találkozunk (így utalásokból 
követhetjük, hol vagyunk éppen), Harperben a tér áttekinthető, látjuk az összefüggéseket, 
arányokat és többször kapunk - Meineckével együtt - útbaigazítást arról, hogy mi mihez képest 
hol van.  
 
b) az időszervezésben nincs radikális különbség, finomabban válik el a két blokk; noha az első 
rész egyetlen este/éjszaka eseményeinek sűrítése elbeszélő montázzsal, kisebb ellipszisekkel - a 
második szakasz időérzete folyamatosabb, az egyes jelenetek közvetlenebbül kapcsolódnak 
össze. 
 
c) a részlet két nagy blokkjában az üldözés, a követés lényegileg másképpen jelenik meg: míg 
az első részben a követés észrevétlen, a másodikban nyilvánvalóvá válik; az első részben a 
nyomozó a háttérben marad, a másodikban maga lesz az üldöző. Az első szakaszban inkább 
verbális erőszak jelenik meg, a másodikban az erőszak fizikaivá válik; míg az első rész 
célirányosan Kindler megtalálásának folyamatát mutatja, a másodikban több az epizód jellegű 
magánéleti, hétköznapi elem. 
 
Vagyis (a feladatnál könnyítésként megadott táblázatba szerkesztve):  
 
 
  A képeslap „életre kelése” előtti 

szakaszban 
A képeslap „életre kelése” utáni 

szakaszban 
A térszervezés 
különbözősége a 
részlet két megadott 
szakaszában 

Az első rész sötét terei nehezen 
áttekinthetőek, gyorsan 
változnak, a vágások új és új 
terekbe visznek, melyek nagyon 
különbözőek, és nagytotállal (a 
hajó kezdő képét kivéve) nem 

Harperben a tér áttekinthető, 
látjuk az összefüggéseket, 
arányokat és többször kapunk - 
Meineckével együtt - 
útbaigazítást arról, hogy mi 
mihez képest hol van. 
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találkozunk (így utalásokból 
követhetjük, hol vagyunk éppen). 

Az időszervezés 
különbözősége a 
részlet két megadott 
szakaszában 

Az időszervezésben nincs 
radikális különbség, finomabban 
válik el a két blokk; az első rész 
egyetlen este/éjszaka 
eseményeinek sűrítése elbeszélő 
montázzsal, kisebb ellipszisekkel  

A második szakasz időérzete 
folyamatosabb, az egyes 
jelenetek közvetlenebbül 
kapcsolódnak össze. 

A cselekmény- 
szervezés 
különbözősége a 
részlet két megadott 
szakaszában 

A részlet két nagy blokkjában az 
üldözés, a követés lényegileg 
másképpen jelenik meg: az első 
részben a követés észrevétlen; a 
nyomozó a háttérben marad, 
inkább verbális erőszak jelenik 
meg. Az első rész célirányosan 
Kindler megtalálásának 
folyamatát mutatja. 

A részlet két nagy blokkjában az 
üldözés, a követés lényegileg 
másképpen jelenik meg: a 
második részben a követés 
nyilvánvalóvá válik; a nyomozó  
maga lesz az üldöző. A második 
szakaszban az erőszak fizikaivá 
válik miközben ott több az epizód 
jellegű magánéleti, hétköznapi 
elem. 

 
 
12.            3 pont 
a) Állapítsa meg, melyik klasszikus filmtörténeti stílus ismerhető fel a részletben –  
elsősorban annak a zárójelenetig tartó részében! (1 pont) 
b) Indoklás – válaszát legalább két érvvel támassza alá! (2 pont) 
 
Helyes válasz: 
 
a)  
A vizsgázó 1 pontot kap, ha helyesen állapítja meg, hogy a részletet az expresszionizmus 
stílusjegyei dominálják. (A film noir – amelynek bizonyos jegyei szintén felismerhetőek a részlet 
első blokkjában – nem elfogadható válasz.)  
 
b) 
A vizsgázó további 1-1 pontot kap abban az esetben, ha az alábbiak szerinti (vagy más, a 
részlettel igazolható módon) igazolja megállapítását: 
 
- az expresszionizmusra jellemző a kísérteties, félelmetes atmoszféra érzete;  
- szintén az expresszionizmus formanyelvi eszköztárát jellemzi a fénnyel és árnyékkal való 
kontrasztos komponálás; 
- a ferde, tört vonalak, az éles szélek és kontúrok; 
- a tárgyak (pl. a fényképezőgép, a lépcsők, nyílások) természetellenesnek tűnő arányai.  
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MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
 
13. 
A médiaimperializmus tézise szerint korunkban a pénzügyi és politikai érdekcsoportok 
befolyásukat nem katonai vagy diplomáciai eszközökkel, hanem elsősorban a média 
segítségével növelik; a médiakoncentráció eredményeképpen létrejövő globális médiacégek 
tulajdonosai az emberek gondolkodása feletti totális befolyásra törekszenek.  
 
A Walt Disney Co. médiakonszern 2017-ben lezárta médiaipari riválisa, a Murdoch csoporthoz 
tartozó 21st Century Fox vállalat felvásárlását. A Disney 2006-ban vásárolta meg a Pixar 
animációs stúdiót, 2010-ben a Marvel Entertainment céget, 2012-ben pedig a Lucasfilm 
vállalatot, a Star Wars szerzőjét. A 21st Century Fox mozifilm és televíziós műsorgyártása 
mellett a Disney tulajdonába került olyan jelentős produkciók szerzői joga is, mint az Avatar, 
az X-Men, a Jégkorszak, a Modern család és a Simpson család. 
A hagyományos médiacégeknek egyre erősebb konkurenciát támasztanak az olyan internetes 
műsorszóró szolgáltatások, mint amelyekkel az új technológiai cégek és távközlési szolgáltatók 
igyekeznek megnyerni maguknak a közönséget. A Netflix Inc., a Google Inc., az Apple Inc. és 
az Amazon.com Inc. technológiai cégek már több millió előfizetőre tettek szert internetes 
műsorszóró szolgáltatásaikkal.  
https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/mickey-eger-ujabb-ceget-falt-fel.680822.html 
 
A hatalmas techcégek elképesztő mennyiségű adattal rendelkeznek rólunk, hiszen az életünk 
egy általuk irányított online térben zajlik.  Ezen vállalatok felületei algoritmusok segítségével 
döntik el, mi jelenjen meg számunkra üzenőfalunkon, milyen találatokat adjon egy keresés.  
 „Olyan gazdasági és informális hatalomra tettek szert, amelyekhez hasonlóra néhány 
évtizeddel ezelőtt csak államok lettek volna képesek”. 
https://mandiner.hu/cikk/20191010_varga_judit_a_globalis_technologiai_cegek_vizsgalatara_van_szukseg 
 
 
a) A fenti szövegekre és tanulmányaira alapozva nevezze meg és értelmezze a 
médiakoncentráció három területét! (6 pont) 
b) A fenti szövegekre és tanulmányaira alapozva soroljon fel három olyan kockázati 
tényező, amely a médiaimperializmus feltételezett hatása szerint veszélyezteti a plurális, 
demokratikus, értékalapú nyilvánosság működését! (3 pont) 
c) Készítsen rövid esszét, amelyben legalább három szempont mentén kifejti, hogy noha a 
médiaipari globalizáció jelenségei meghatározzák korunk médiaiparát, a médiaimperializmus 
állításai csak erős megszorításokkal fogadhatóak el, részleges igazságokat tartalmaznak. 
(6 pont) 
 
Helyes válasz: 
 
a) A vizsgázó 1-1, összesen 3 pontot kaphat, ha helyesen nevezi meg a médiakoncentráció 
következő formáit: 
- tulajdonkoncentráció a médiavállalkozásokban; 
- a közönség koncentrálódása (a médiavállalkozások műsorfogyasztó tömegeként); 
- a közvetített tartalmak koncentrálódása, uniformizálódása.   
 
További 1-1, összesen 3 pontot akkor kaphat a vizsgázó, ha az egyes koncentrálódási formákat 
a következők szerint (vagy más, releváns módon) értelmezi: 
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- a tulajdonkoncentráció (amelyre jó példa a cikkben írt 21th Century Fox felvásárlása) részben 
a rivális, azonos szegmensben működő (pl. ebben az esetben tartalomgyártó cégek) 
bekebelezését (horizontális koncentráció) jelenti, illetve a más szegmensben (például a 
terjesztésben) sikeres cégek felvásárlását (vertikális koncentráció); 
- a közönség a tulajdonkoncentráció következtében szűkülő csatornakínálatot követve a 
domináns cégek közönségévé válik (pl. az idézett cikk szerint a Netflixé), így a közönség is 
homogenizálódik bizonyos mértékben; 
- a közvetített tartalmak koncentrálódása alatt a kínálat szűkülését értjük; a médiapiacon jól 
értékesíthető és hasonló elvek szerint szerkesztett, a világot nagyon hasonlóan reprezentáló 
tartalmak árasztják el a fogyasztókat, a kevésbé sikeresek vagy alternatív elveket, 
szemléletmódokat kínálók (pl. a nehezebben befogadható szövegtípusok) részben vagy teljesen 
eltűnnek a kínálatból. 
 
b) A vizsgázó 1-1, összesen három pontot kaphat, ha a médiaimperializmus veszélyeit a 
következők szerint (vagy más, releváns módon) nevezi meg: 
- a médiaimperializmus tézise szerint a globális multinacionális médiacégek (a központok) a 
médián keresztül a saját értékrendjüket tükröző információkkal árasztják el a fogyasztók széles 
tömegeit (a perifériákat), így jelentősen sérül a sokrétű tájékozódás, a sajtószabadság 
lehetősége; 
- A globális online térben a techomultik személyre szabott módon szűrik a fogyasztókat elérő 
információkat, ez sérti az információs- és szólásszabadság elvét, sőt egyfajta cenzúrának, 
tudatirányításnak, manipulációnak is tekinthető; 
- a médiaimperializmus jelenségegyüttesének következménye a lokális kultúra (hagyomány és 
nyelv) sorvadása, a különböző kultúrák amerikanizálódása („hollywoodizálódása”, 
„dallasizálódása”); 
- a médiaimperializmus tézise szerint a média a globális médiaipari vállalkozások 
dominanciája miatt nem, vagy egyre nehezebben tudja ellátni a politikai hatalmat ellenőrző, 
„őrkutya” funkcióját sem, így maga a demokrácia is sérül;  
- a globális tartalomipar a sematikus, egyszerűen befogadható, sztereotípiákkal túltelített 
szöveggyártást preferálja az eltérő nyelvi-kulturális hátterű közönség mind nagyobb számú 
megszólítása érdekében, így egyrészt csökken az értékes művek elkészítésének és terjedésének 
az esélye, másrészt elvész a kisebbségek hangja. 
 
c) A vizsgázó 1-1, összesen 3 pontot kaphat, ha a médiaimperializmus téziseinek igazságát  a 
következők szerint (vagy más, releváns módon) vitatja abból kiindulva, hogy a 
médiaimperializmus-teória állításai olyan előfeltevéseken alapulnak, amelyeket csak 
részlegesen (vagy egyáltalában nem) igazolnak érvényes kutatási eredmények:  
- a közönségek még a közösségi hálózatokon sem tekinthetőek homogénnek (sőt nagyon is 
különböző buborékokba záródó véleményközösségekbe szerveződnek), így médiafogyasztási 
szokásaik, azok jellemzői is eltérnek; 
- mivel a közönségek nem homogének (még akkor sem, ha az algoritmusok a hasonló profilok 
alapján szűrik az információkat), a befogadói válaszok sem egyneműek (ezért az emberek 
gondolkodása feletti totális befolyás megszerzésének víziója erősen eltúlzott); 
- a sematizált és szűk formátumokra koncentrált tartalomkínálatot a befogadók nemzeti és 
kulturális meghatározottságaik szerint más- és másképpen értelmezik, ugyanannak az 
„üzenetnek” eltérő jelentései vannak; 
- a befogadók nagy része rendkívül kritikus a médiaüzenetekkel kapcsolatban, a dezinformáció 
és a fake news korában a média szavahihetősége és tekintélye nagy mértékben erodálódott, 
vagy kerül a befogadók kritikusabb megítélése alá; 
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- a globális médiaipari multicégek által előállított tartalomkínálat mellett a közönségek 
számára fontos marad a lokális, a nemzeti, a nyelvi és kulturálisan sajátos tartalom és 
kommunikáció – az erős identitással rendelkező közönségek pedig ellenállóak az erős 
befolyásolási kísérletekkel szemben, sőt nemegyszer éppen a globalizált média felületeit és 
lehetőségeit kihasználva érvényesítik akaratukat és igényeiket.  
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő érvelés-
bizonyítás, konklúzió) további 3 pont adható. 
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