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Fontos tudnivalók 
 

A feladatokat figyelmesen olvassa el! 

A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! 

Csak az egyértelműen javított válasz fogadható el. 

A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 

A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

A feladatok kitöltéséhez fekete vagy kék színű tollat használjon! 

A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a tesztfeladatoknál az összes 
lehetséges választ megjelöli, nem kap pontot. Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő 
megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a 
pontszámot csökkenteni kell. 
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Tesztfeladatok 

 
1. feladat 1 pont  
Milyen hangszert lát a képen? A megfelelő választ aláhúzással jelölje! 
 

 
 

a.) kordofon 
b.) aerofon 
c.) membrafon 
d.) elektrofon 
e.) idiofon 
 

2. feladat 1 pont  
Melyik színházi hangrendszer szól a ruhatárban? A megfelelő választ aláhúzással jelölje! 
 

a.) közönségforgalmi 
b.) hatáshang 
c.) ügyelői hívó 
d.) műsorhang 
 

3. feladat 1 pont  
Mi választja el tűzrendészetileg egymástól a nézőteret és a színpadot? Válaszát írja a 
vonalra! 

 ______________________________________________________________________  
 
4. feladat 1 pont  
Mit befolyásol a kamera optika fókusztávolsága? A megfelelő választ aláhúzással jelölje! 
 

a.) a látószöget 
b.) a lencsék átmérőjét 
c.) a lencsék számát 
 

5. feladat 1 pont  
Karikázza be az ütemmutatót! 
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6. feladat 1 pont  
Melyik az a tárgy, ami filmforgatások során lehetőséget ad kép és hang szinkronba 
hozására az utómunkák során? Válaszát írja a vonalra! 
 
 ______________________________________________________________________  
 
7. feladat 2 pont  
Adja meg a normál zenei „A” hang frekvenciáját egy oktávval mélyebben és egy oktávval 
magasabban! Válaszait írja a vonalakra! 
 

egy oktávval mélyebben:  _________________________________________________  

és egy oktávval magasabban: ______________________________________________  

 
8. feladat 2 pont  
Melyek a színházban használt fénytechnikai vezérlések? Válaszait aláhúzással jelölje! 
 

a.) AES/EBU 
b.) DMX512 
c.) ART-NET 
d.) Dante 

9. feladat 2 pont  
Írjon a videókamera tripod alá „a” betűt és a fotókamera tripod alá „b” betűt! 
 

  

 

 

 

     

  
10. feladat 2 pont  
Melyik két formátum ad azonos hangminőséget? A megfelelő választ aláhúzással jelölje! 
 
 FLAC  mp3 wav mid RAW 
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11. feladat 2 pont  
Melyik kimeneti jel a leghalkabb? A megfelelő választ aláhúzással jelölje! 
 

a.) -45 dBu 
b.) 0 dBu 
c.) -30 dBu 

 
12. feladat 2 pont  
Melyik hang helyét adja meg a violinkulcs? A megfelelő választ aláhúzással jelölje! 
 
 c d e f g a h 
 
13. feladat 2 pont  
Mennyi a digitális videójelhez tartozó hang mintavételi frekvenciája? Válaszát írja a 
vonalra! 
 
 ______________________________________________________________________  
 
14. feladat 2 pont  
Mi található a képen látható eszköz belsejében? Válaszát írja a vonalra! 
 

________________________ 
 
15. feladat 2 pont  
 
Mi látható a kép felső sorában számokkal kifejezve? Válaszát írja a vonalra! 
 

 
 
 ______________________________________________________________________  
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16. feladat 2 pont  
Húzza alá a színházakban használt színháztechnikai eszközöket!  
 
 villástargonca  ponthúzó  lift  horizont pálya 
 
17. feladat 2 pont  
Milyen eszközhöz tartozik a képen látható ábra? Válaszát írja a vonalra! 

______________________ 
 

18. feladat 4 pont  
Párosítsa az összetartozó fogalmakat, írja a megfelelő számot a táblázat második sorába!  
 

SACD Fresnel süllyedő ellensúly 
    

 
1. alsógépezet    2. kötélzet    3. fényforrás    4. digitális lemez 

 
19. feladat 4 pont  
Párosítsa az axonometrikus rajzokat és a nézeti képeket! 
 

 
 

1. 2. 3. 4. 
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20. feladat 4 pont  
Miért nem használható professzionális alkalmazásban a képen látható kábel?  
Húzza alá a két hamis állítást! 
 

 
 
 
 
a.) Mert a professzionális technikában nem használunk BNC csatlakozót. 

b.) Mert a monó jelből kábellel nem készíthető sztereó jel. 

c.) Mert a szimmetrikus jel két melegpontját aszimmetrizálja. 

d.) Mert professzionális technikában két RCA csatlakozón nem viszünk át szimmetrikus jelet. 

e.) Mert professzionális technikában az XLR csatlakozón mindig szimmetrikus jelet viszünk át. 

f.) Mert Y kábelt azonos csatlakozókkal készítünk. 
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   a feladat 

sorszáma 
pontszám 

maximális  elért maximális elért 

I. Tesztfeladatok 

1. 1   

40  

2. 1   
3. 1   
4. 1   
5. 1   
6. 1   
7. 2   
8. 2   
9. 2   

10. 2   
11. 2   
12. 2   
13. 2   
14. 2   
15. 2   
16. 2   
17. 2   
18. 4   
19. 4   
20. 4   

Az I. rész pontszáma 40   
 

dátum  javító tanár 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Tesztfeladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Interaktív feladat 

Prózai hanganyag vágása számítógépes munkaállomással 
 

Készítse el az alábbi szöveg hibamentes változatát a FORRAS könyvtárban található 
A_termeszet_fogalma.wav hangállományból. 

 
A feladat elvégzésének első lépése: nyisson üres munkafájlt, a munkafájl neve az Ön neve 
legyen a MEGOLDAS könyvtárban. 

 
A jelfolyamnak folyamatosnak kell lennie.  
A kész hanganyagot egy összefüggő .wav formátumú állománnyá kell összeírni. 
 

Szöveg: 

A természet fogalma 
 
A természet a körülöttünk lévő világ, minden, ami körülöttünk van, aminek egyben mi is a 

része vagyunk. A természet fogalmára nincsen egyértelmű meghatározás, nincsen mindenki 

által elfogadható definíció. Érdemes utánanézni értelmező szótárakban, és kiderül, hogy 

mindegyikben más értelmezés található a szerzők világnézetétől, tapasztalatától, tanult 

ismereteitől függően.  
 

Nézzük meg néhány értelmező szótár szómagyarázatát a „természet” fogalmára: 

- a természet „az állatok, növények, ásványok világa, ... a földi és földön kívüli élőlények 

összessége” – vagy a természet a 

- „szerves és szervetlen világ” ... földrajzi környezet, főleg növényi világ ... az ember akaratától 

függetlenül érvényesülő alkotó és átalakító erő” - vagy a természet 

- „valakinek vagy valaminek az eredeti valósága” - vagy a természet 

- „az egész világ, és az az általános elv, amely a természetet létrehozta, és amellyel a természet 

megmagyarázható” - vagy a természet 

- „az anyagi világ” - vagy a természet a 

- „nem mesterséges fizikai környezet, növényvilág stb.” – vagy a természet 

- „valaminek, valakinek a lényét, valóját meghatározó sajátosságok összessége.” 

 

Az először adott értelmezés, vagyis hogy a természet a körülöttünk lévő világ, minden, ami 

körülöttünk van, aminek egyben mi is a része vagyunk, igyekszik a legáltalánosabb lenni, és a 

túlmagyarázás hibáját is igyekszik elkerülni.  
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Az még eldöntendő kérdés, hogy „a körülöttünk lévő világ” alatt az általunk felfogható, 

megismerhető világot értjük, amiről érzékszerveink, valamint érzékszerveink kiterjesztései 

(műszerek, kísérletek) tudósítanak, és amiben benne van jóslataink (vagyis 

gondolatkísérleteink) eredménye, végső soron az emberi gondolkodás és képzelet határáig, 

vagy a természetet ennél tágabban értelmezzük, és elfogadjuk, hogy a természet bizonyos régiói 

örökre zárva vannak számunkra, mert semmilyen „hírvivő” nem tudósít róluk, és az egyetlen, 

amit fantáziánk mondat róla velünk, az, hogy létezhet. 
 

Érdekes probléma a világ megismerhetősége. Még érdekesebb dolog az álmok és 

fantáziavilágunk szüleményeinek létezése. Nem az álomfejtésre gondolok, hanem arra, hogy a 

nem létező élő és élettelen teremtmények fizikai megismerésünk határán túl létezhettek vagy 

létezhetnek.  Gondoljunk Verne Gyula tengeralattjárójára vagy elképzelt utazására a Holdba, 

vagy a mesék repülő sárkányára, vagy Isaac Asimov fantáziavilágára, ami nagyon 

realisztikusnak tűnik a jövőben. De a tengeralattjáró megvalósult, Armstrong a Holdra lépett, 

és léteztek repülő dinoszauruszok is, amikről a száz évekkel ezelőtt élt mesefaragó őseink nem 

tudhattak. Vagyis agyunk képes lehet olyan „létezési dimenziók” érzékelésére is, amiről tudatos 

énünk és teljes tudományos ismeretrendszerünk semmilyen módon nem tudósít minket. Elég 

hátborzongató arra gondolni, hogy amit fantáziánk életre kelt, vagyis bármi, amit el tud 

képzelni, az már létezett valaha, vagy létezni fog, vagy ami még ennél is érdekesebb, hogy nem 

a Földön volt vagy lesz, hanem talán az általunk fel nem fogható fizikai világban létezik most 

is valahol, csak a „valahol” helye számunkra felfedezhetetlen, a természetnek az a régiója, 

amiről semmi egyéb „hírvivő” nem tudósít, illetve egy máshol említendő dolog, a holografikus 

világegyetemben a pszi-mező vagy a holomező talán mégis. 

A megismerhetőségnek lehet egyéb korlátja is. Mindenki azt feltételezi, hogy a világ állandó. 

De mi van akkor, ha a világ változik? Csak a változás időléptéke a kérdéses. Eddigi tudásunk 

szerint mintegy 13,7 milliárd évvel ezelőtt az univerzum minden anyaga „egy helyen volt” (a 

te tested anyaga is ott volt, kedves hallgató), és egy robbanás indította útjára az univerzum 

kialakulását. Az ősrobbanás után időléptéknek másodpercekben volt mérhető, ami alatt az 

akkor létező világ állapota megváltozott. Később a változás üteme lassult. A mai világ - 

látszólag - az emberiség hajnala óta változatlan szabályok szerint létezik, szerkezete állandó.  

A természeti szabályokat leíró törvények felfedezéséhez idő kell. Mi van, ha a természet 

szabályrendszerében vannak olyan gyorsan változó elemek is, amikre így törvényeket sem 

alkothatunk (vagyis, bár létezhet a szabályrendszer egy része, azt nem ismerhetjük meg), hiszen 

felismerhetetlenek számunkra. Az emberi lény nem szereti a folyamatos változást vagy a túl 



Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2021. október 22. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

gyors változást (sőt, imádja az állandó, és ezért könnyen kiszámítható dolgokat), mert 

szabályokat felismerni, és azok helyességét ellenőrizni csak olyan világban és világra lehet, ami 

legalább a szabály felismerésétől az ellenőrzés idejéig nem változik meg. Egy állandóan túl 

gyorsan változó világot nem lehet megismerni, és az ember alkalmazkodni sem tud egy ilyen 

világhoz. Ez igaz a tudományos megismerésre és az életvitelre is. 

Lám csak, mindjárt megmagyarázzuk tudományosan, hogy miért szeretjük azt, ha minden a 

régi marad, miközben a világ egyre gyorsabb ütemben változik körülöttünk (legalábbis így 

érzékeljük, ahogy idősebbek leszünk). A közvetlenül minket körülvevő világ egyébként tényleg 

gyorsuló ütemben változik. A tudományos és technikai felfedezések túlnyomó többsége az 

elmúlt 200 évben született meg. Az autó elterjedéséhez még körülbelül 80 év kellett, a 

számítógép körülbelül 50 év alatt terjedt el, az internethez 35 év, a CD elterjedéséhez 20 év, a 

mobiltelefonéhoz 10 év kellett. Gyorsuló világban élünk. 

Akkor most a világ változása lassuló (természettudományosan) vagy gyorsuló (technikai és 

társadalomtudományos értelemben)? Remélem, ennek a résznek a végére nem csak én teszem 

fel ezt a kérdést, hanem Te is, kedves hallgató. 
 

A megismerés 

 

Mai ismereteink szerint az emberi gondolkodás (és tudás) határai folyamatosan tágulnak. 

Ennek alapja a megismerés.  

A körülöttünk lévő világról elsődleges tudást (információt) érzékszerveink útján kaphatunk. 

Tapasztalatokat szerzünk. E tapasztalatok nélkül egyetlen élőlény sem tudna életben maradni. 

Felmérjük, hogy mi lehet számunkra veszélyes, mi van hozzánk közel, mi van távolabb, ez a 

térérzékelés.  

Az elsődleges segítőnk ebben a látás. Hallásunk is érzékeli a teret, főleg a veszélyforrások 

irányát. Látásunk fejhez kötött, bárhogyan forgatjuk is a szemünket. Amit meg akarunk nézni, 

ahhoz oda kell fordulnunk. A hallásunk viszont a „távoli felderítő” szerepét tölti be. Egy 

veszélyforrást akkor is hallhatunk, ha még nem látjuk. A hallás kevésbé fejhez kötött. A 

hangforrás irányát akkor is meg tudjuk becsülni, ha a hátunk mögött, felettünk, alattunk van, 

még ha egyáltalán nem látjuk, akkor is. Hallással és látással az élettér elsődleges 

tulajdonságainak több mint kilencven százalékát fel tudjuk mérni. A tapintás, szaglás, ízlelés 

számára jut a nem kevésbé fontos maradék, de a térérzékelésben kevés szerep jut nekik.  
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A legtöbb élőlény számára az elsődleges tapasztalatok elegendőek az élethez és az életben 

maradáshoz. Az élőlények mindegyike képes a „döntésre”, amikor feldolgozza a környezetéből 

érkező ingereket, amik cselekvésre késztetik, tehát bizonyos értelemben minden élőlény képes 

a gondolkodásra. A gondolkodás képességének a fejlettségi szintje alapján csoportosítani lehet 

az élőlényeket. 

A gondolkodás fejlődésen megy át, mint minden a természetben (egyébként a fejlődés 

szintén egy általános természeti jellemző). Bizonyított, hogy például az emberszabású majmok 

is, bár egyszerűbb módon, de fejletten gondolkodnak (sőt nagyon egyszerű jelekből álló nyelvre 

- jelelésre - is megtaníthatók).   

A gondolkodás kevésbé fejlett formájában az érzékszervek által közvetített dolgok képzetei 

a maguk egyediségében jelennek meg.  Vagyis hiába van egymás mellett számos - akár 

egyforma - szék, az egyformaság ebben a gondolkodási állapotban nem jelenik meg, a szemlélő 

élőlény számára minden szék különbözik, mondjuk, mert másik helyen van. Az egyedi 

tárgyakat vagy ismert jelenségeket az egyszerű gondolkodás is felismeri, például ha az ismert 

tárgyat áthelyezik, vagy a jelenség megismétlődik. 

A következő lépés a gondolkodás fejlődésében az, hogy a közvetlenül nem érzékelhető 

világról is képzetünk alakul ki. Természetes környezetükben élő csimpánzoknál megfigyelték, 

hogy a fiatal majmok az állatok körútszerű vándorlása során előre értesültek olyan dolgokról, 

például vízfolyásokról vagy különleges fákról, vagy veszélyforrásokról, amiket csak az 

idősebbek ismerhettek, a fiatalok mégis tudták, mit kell tenni, előre figyelték a veszélyforrást, 

vagy elsőnek helyesen végeztek el bizonyos cselekvéssort, mielőtt az idősebbek megmutatták 

volna azt. Tehát az idősek át tudták adni tapasztalatukat, sohasem látott ismereteket tanítottak 

meg a fiataloknak. A tudás és a tapasztalatok átadásának képessége nem csak az ember sajátja. 

 

Mi, emberek a gondolkodás fejlődése során olyan szintre jutottunk, ahol már régen nem arról 

van szó, hogy a megismerés folyamatában csak saját érzékszerveinkre támaszkodhatunk, és 

hogy minden dolog körülöttünk csak egyediségében létezik, és hogy ezért például minden 

létező „székszerű valaminek” más-más nevet kell adni (ami egyfelől jogos volna, hiszen tényleg 

nem létezik két tökéletesen egyforma szék, mert ahhoz két széknek teljesen azonos atomi 

szerkezetűnek és környezeti állapotúnak kellene lennie). 

Ehelyett a tapasztalatok átadásában az ember még egyet lépett előre: a tapasztalatokat 

elődeitől nem csak közvetlenül képes átvenni. Kiküszöbölte, hogy a tudás elvesszen, ha egy 

előd elpusztul, mielőtt a tudását átadhatta volna. Ez a fontos lépés az írás felfedezése volt 

(vagyis a tudás rögzítése a tudás birtokosán kívüli helyen). Ettől kezdve az utódok ismeretlen 
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elődöktől is tudást tudtak szerezni. Elkezdődött az ismeretek felhalmozása. Mára az emberiség 

birtokában mérhetetlen mennyiségű tudás halmozódott fel a körülöttünk lévő világról, vagyis a 

természetről, amit egy ember képtelen mind megtanulni. Ennek a ténynek messze ható 

következményei vannak az emberiség fejlődésére. 

Sajnos azonban bármilyen fejlett is a gondolkodásunk, mérhetetlen a közös tudásunk, az a 

bizonyos elsődleges érzékelés a gondolkodás hajnaláról korlátot szab nekünk. A természet 

megismerésének korlátja saját fizikai létünk korlátjából ered, vagyis abból, hogy érzékelésünk 

háromdimenziós, legfeljebb még az idő múlására tudunk következtetni (az időt közvetlenül 

érzékelni nem tudjuk úgy, mint a térbeli kiterjedést). Mondhatjuk úgy is, hogy az ember három- 

dimenziós lény. Gondolkodásunkban, matematikai leírással eljutottunk odáig, hogy háromnál 

több térdimenzió (vagy egyéb dimenzió, mint például az idő Einstein relativitáselméletében) is 

elképzelhető, matematikailag kezelhető, de közvetlen, érzékszervi tapasztalatot nem tudunk 

szerezni a háromnál több térdimenziós világról. Az időt, az időbeli változásokat is csak korlátok 

között vagyunk képesek felfogni. Az időérzékelésünknek határt szab a nagy időértékek 

tartományában saját földi életünk hossza, így a nagyon lassú változásokat nem érzékelhetjük. 

A nagyon kis időértékek, a gyors változások tartományában pedig érzékszerveink felbontó 

képessége szab határt: hallásunknál például a 20 000 Hz-es hang periódusideje a leggyorsabb 

felfogható változás, vagy a legrövidebb, még megkülönböztethető időtartomány a két egymást 

követő hangesemény közötti körülbelül 0,02 másodperc. 
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 pontszám 
maximális  elért maximális elért 

I. Tesztfeladatok   40  
II. Prózai hanganyag vágása 60  60  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Tesztfeladatok   
II. Prózai hanganyag vágása   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


