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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont)  
 
1.             4 pont 
Azonosítson be legalább négy, a hang- és látványszervezéssel, illetve a felvételkészítés 
folyamatával kapcsolatos megoldást az alábbi forgatási felvétel alapján! (4 pont) 
 
 

 
 
Moór Marianna és Bárdy György színművészek A tettes ismeretlen című film forgatásán. Napszemüveggel Ranódy 
László rendező 

 
http://fortepan.hu/advanced-search?AdvancedSearch%5Bcity%5D=Le%C3%A1nyfalu 
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Helyes válasz: 

A vizsgázó 1-1, összesen négy pontot kaphat az alábbiak szerinti (továbbá a képen 
beazonosítható további, a hang-és látványszervezés szempontjából helyesen felismert) 
megoldások megnevezése esetén: 
 

– a jelenetet nappali fényviszonyok között rögzítik; 
– a fedett (felhős, borús) fényviszonyok miatt (nem süt a nap) a szereplőkön megjelenő 

díszítő fények (élfények) megrajzolásához nagy teljesítményű spotlámpákat 
alkalmaznak; 

– a beállítás felvétele során van kameramozgás; 
– a fahrtkocsit tartó fahrtmester testtartásából nem következtethetünk egyértelműen a 

gépmozgás irányára, így arra sem, hogy a vízparti jelenet érkezés vagy indulás (abból 
kiindulva, hogy a fahrtmester egyedül tartja a kocsit, sejthetően a gépmozgás már 
befejeződött); 

– a kamera és a színészek távolságából ítélve a felvételt félközeli plánban rögzíthetik, ami 
a párbeszédeknél a legszokásosabb plánfajták egyike; 

– a jelenetet eredeti hanggal rögzítik, erre utal a kamera súlyos-testes hangszigetelése és 
a bühnés által a színészek fölé belógatott mikrofon; 

– a képen látható pillanat egy próbát mutat (erre utal a színészek testtartása, a 
hangfelvevő mikrofon fals iránya, az, hogy a rendező mellett álló asszisztens a 
forgatókönyvet nézi, a cigarettázó világosító és maga a fényképezés ténye (éles felvétel 
közben a felvétel zavarása nélkül nem készülhetett volna el a kép). 

 
2.             1 pont 
Nevezze meg, hogy a befogadók a filmelbeszélés mely szakaszában azonosítják be a 
cselekmény megértéséhez szükséges következő információkat! (1 pont) 
 alaphelyzet; 
 konfliktus; 
 az elbeszélés ideje és helye.  
 
Helyes válasz: Az expozíció   
 
3.            3 pont 
Nevezze meg az alábbi képen látható szituációt  

a) abban az esetben, ha a kép közepén nincs ott az utólag rátett felirat, 
b) abban az esetben, ha ott van! 
c) Állapítsa meg, milyen jogot (jogokat) véd a képen megidézett, ábrázolt helyzettel 

kapcsolatos szabályozás! (3 pont) 

Forrás: http://ipkitten.blogspot.com/2018/05/paparazzi-copyright-where-are-
we-and.html 
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Helyes válasz: 
 

a) paparazzók valakit (feltehetően egy ismert személyt) fényképeznek, aki ezt nem akarja; 
b) egy reklám felvételénél megrendeztek egy olyan a jelenetet, ahol paparazzók ismert 

személyt, hírességet fényképeznek, aki ezt nem akarja; 
c) a magánélet (vagy privátszféra) és a képmás feletti rendelkezéshez való jogot védi a 

szabályozás. 
 
4.             2 pont 
Nevezzen meg az alábbi képből (mint médiaszövegből) kiindulva, annak jelzéseit figyelembe 
véve legalább négy olyan szempontot, ami alapvetően közrejátszik abban, hogy az eltérő 
médiaközönségek az egyes médiaszövegeket eltérően értelmezhetik!  
 

 
Forrás:  https://farm5.static.flickr.com/4582/37569879404_fb308d9b96_b.jpg 

 
 
Helyes válasz: 
 
A vizsgázó összesen két pontot kaphat abban az esetben, ha az alábbiak szerint megállapítja, 
hogy az adott képből kiindulva a médiaközönségek szövegértelmezése függhet: 
– a befogadó életkorától; 
– a befogadó nemétől; 
– a befogadó kulturális kompetenciáitól (pl. hagyományaitól, szocializációjától); 
– a befogadó érzelmi állapotától; 
– a befogadó anyagi, egzisztenciális lehetőségeitől. 
Amennyiben ezek közül a tényezők közül a vizsgázó csupán egyet nevez meg, úgy nem kap 
pontot. Amennyiben kettőt vagy hármat helyesen nevez meg, úgy egy, amennyiben legalább 
négyet, úgy két pontot kap. 
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 

5.             3 pont 
a) Nevezzen meg legalább két jelzést, ami azt bizonyítja, hogy a filmrészlet  
cselekménye a hidegháborús időszakban játszódik! (2 pont ) 
b) Nevezzen meg egy olyan jelzést, ami azt bizonyítja, hogy a filmrészlet  
cselekménye elvont, nem valós időben és világban játszódik! (1 pont) 
 
Helyes válasz: 
 
a) A vizsgázó egy-egy helyes, a hidegháború időszakát releváns módon igazoló megfigyelésre 1-
1, összesen maximum 3 pontot kaphat a következő (vagy a részlet jelzéseivel igazolható egyéb) 
válaszok szerint: 
– a nyitójelenetben Strickland által megvásárolt Cadillac, majd az úton mellette elhajtó másik autó 
is a hidegháború klasszikus, jóléti Amerikájának túlzó és hivalkodó stílusát, eleganciáját idézi;  
– a földalatti bázison szigorú, paranoiás és katonás rendszabályok uralkodnak: mindenhol 
megfigyelőkamerák, biztonsági festések, figyelmezető feliratok, hierarchikus rend uralkodik; 
– a kapuőr bódéjában lévő rádión szovjet csapásmérő eszközök, hadászati rakéták külföldi 
telepítéséről szóló baljós híreket olvasnak be, elhangzik Hruscsov neve; 
– az orvos és Strickland párbeszédében a hidegháború kérlelhetetlen vagy-vagy logikája bukkan 
fel, Strickland (feltehetően a koreai háborúra utalva) a szovjetek és az ázsiaiak megölésére tesz 
rasszista hangvételű, minősítő utalást.   
 
b) A különös képességekkel rendelkező Lény önmagában megkérdőjelezi, hogy a film 
cselekményét valós időhöz és térhez lehessen kapcsolni. 
 
 
6.             2 pont 
Tegyen legalább négy helytálló megfigyelést arra vonatkozóan, hogy a részletben ki  
kit, mit /kiket figyel, néz!  

Helyes válasz például:  
– Mr. Strickland mindenkit szemmel tart az ipari kamerákon keresztül; 
–  az ügynök külön is figyeli Elisát;  
– Bob a megfigyelőrendszer képeit figyeli, miközben az ügynökkel beszél, mert látja, hogy valaki 
elállítja a kamerát;  
– Bob Elisát figyeli, miközben a lány kisegíti a Lényt a tartályból; 
– Zelda Elisát figyeli, gyanús lesz neki a lány viselkedése;  
– Elisa a terepet figyeli a sikeres szöktetés érdekében;  
– a titkárnő – gépelés közben – kíséri figyelemmel az előtte zajló jelenetet;  
– az órát többen is nézik (Bob, Elisa, az illusztrátor) 
  
A vizsgázó egy helyes megfigyelés esetén nem kap pontot, kettő, illetve három helyes 
megfigyelés esetén 1, négy helyes megfigyelés esetén 2 pontot kap. 
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7.             6 pont 
Figyelje meg az első jelenetet az autószalonban, majd annak elbeszélői  
eszközeiből kiindulva –vagyis a nyitó jelenetre vonatkozó megfigyeléséire alapozva –,  
elemezze az egész, látott filmrészlet  
 a) színhasználatát (2 pont) 
 b) a díszlet és a háttér anyaghasználatát (2 pont) 
 c) a szereplők közötti státuszviszonyokat! (2 pont) 
 

Helyes válasz:  
 
A vizsgázó a három megjelölt szempont alábbiak szerinti vagy más, a részlettel igazolható 
megfigyelésekre alapozó elemzéséért 2-2, összesen hat pontot kaphat abban az esetben, ha az 
egyes szempontok szerint helyesen ismeri fel és értelmezi az autószalonban az adott megoldást 
(1 pont), majd azt releváns módon terjeszti ki a részlet egészére. (A további 1 pont 
megszerzéséhez nem szükséges az összes, a javítókulcsban írt motívum felidézése és elemzése, 
elég annak egyértelmű bizonyítása, hogy a vizsgázó egy vagy több további, a részlet későbbi 
jeleneteire vonatkozó helyes megfigyeléssel indokolva helyesen mutatja be és értelmezi az adott 
megoldás használatát, szerepét a részlet egészére vonatkoztatva.)    
 
a) színhasználat:  

– Az autószalon színeiben a hideg, elsősorban a kék és a zöld közötti sajátos türkiz dominál 
(nemcsak a kiválasztott autó, hanem még a fotelek színe is ezt az árnyalatot ismétli meg).  
– A türkiz árnyalatai a lakásjelenet kivételével – amely hangulatát, meleg színhasználatát 
tekintve teljes mértékben eltér a többi helyszín rideg világától – végig jelen vannak a részlet 
képi világában (a garázsban, az irodában, az öltözőben, a mosdóban a csempékről, 
szekrényekről reflektáló fényekkel konstruált színvilágban, amelynek a víz is meghatározó 
eleme, ahogy a Lény bőrének és Elisa ingének, szoknyájának színében is).  
A türkiz ellentmondásos természete (amely se zöld, se kék, de hol inkább az egyiknek vagy a 
másiknak látjuk) jól harmonizál a részlet egészét jellemző ellentmondásokkal (emberi-nem 
emberi, hangos-néma, ártó-segítő, hatalmas-kiszolgáltatott).  

 
b) anyaghasználat:  

A környezet meghatározó eleme a fém. A szalonban az autók, az intézetben a gépek, 
műszerek, a csövek, az irodai és műszaki berendezések, a vödör, az őrbódé, a garázsban a 
kocsik, a fegyver egyaránt a keménységet, ellenállást asszociáló fémes világot ismétlik, 
erősítve az érzést, hogy innen nagyon nehéz menekülni. Az illusztrátor tetőtéri lakásában 
ugyanakkor a meleg színű és hangulatú faanyaghasználat dominál, kifejezve a illusztrátor 
és közvetve Elisa humánusabb, lágyabb, elfogadóbb karakterét. 

 
c) a szereplők közötti státuszviszonyok:  

– Az autószalonban az eladó és vásárló között nem egészen egyértelmű az alá-fölérendeltség 
(az ügynök láthatóan idegenül mozog ebben a környezetben, még sose volt ilyen elegáns 
autója, ez nem az ő, a jómódúak világa, és ezt a kereskedő is érzékelteti testbeszédével, 
mondataival – „Ön a jövő férfija, oda tart”).  
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– Az ellentmondásos vagy árnyaltabb státuszviszonyok a részlet egészét jellemzik. Elisa, a 
néma takarítónő ki van szolgáltatva az ügynöknek, aki nyersen és otrombán fejezi ki vágyait, 
mégis az orra előtt menekíti ki a Lényt az Intézetből. Bob a tudós, akit az ügynök vérig sért, 
és a Lény meggyilkolására utasítja, közben látja, hogy valaki éppen a Lény kimenekítésén 
ügyködik, így státuszhelyzete kevésbé alacsony. Az illusztrátor ugyan teljesen alárendelt 
státuszba kerül az őrrel folytatott párbeszéde során, de Bob megmenti. A Lény kiszolgáltatott 
az embereknek, de képes a víz alatti életre, hatalmas termete erőt sejtet, és Bobtól tudjuk, 
hogy saját nyelve van, továbbá érzelmileg kifejezetten intelligens (ellentétben például az 
ügynökkel). 

 
8.            3 pont 
a) Határozza meg a részlet cselekményének fő konfliktusát! (2 pont) 
b) Nevezzen meg egy motívumot, ami ezt a konfliktust Strickland számára  
személyes üggyé teszi! (1 pont) 
 
Helyes válasz:  

a) 2 pont adható arra a válaszra, amely egyszerre tartalmazza, hogy a földalatti bázist irányító 
Strickland és emberei a medencében őrzött különleges Lény elpusztítására és későbbi 
felboncolására készülnek, míg Elisa, az illusztrátor és az orvos meg akarják menteni, és ki 
akarják szöktetni azt a bázisról. 1 pont adható akkor, ha a válasz a Lény sorsával kapcsolatos 
ellenérdekű motivációk közül csak az egyiket tartalmazza.  
 
b) Bármelyik válasz elfogadható a következők közül: 

– Strickland megalázza Elisát, gúnyolja fogyatékosságát, erőszakosan birtokolni akarja. 
Ugyanakkor érezhető, hogy vonzódik a nőhöz. 
– A szöktetési akcióban az illusztrátor nekivezeti a furgont Strickland frissen vásárolt 
elegáns Cadillacjének, ami így a Lény sorsától függetlenül is a férfi önérzetén és státuszán 
ejtett sérelemmé válik. 

 
9.            3 pont 
A Lény megmentése érdekében összefogó karakterek közül többnek a viselkedésében  
is jól érzékelhető a hétköznapi, alkalmi hősökre, a nem professzionális összeesküvőkre 
jellemző bizonytalankodás, esetlenség.  
Nevezzen meg legalább három ilyen jellemző mozzanatot! 
 
Helyes válasz: 
 
1-1, összesen 3 pont adható a következő (vagy ezekhez hasonlóan a részlettel alátámasztható) 
válaszokra: 
– Elisa az eltökéltsége ellenére végig nagyon lassan, óvatoskodva deríti fel a menekítés későbbi 
útvonalát a bázis folyosóin és rakodóterében; 
– a biztonsági kamera átállításakor Elisa kifejezetten esetlenül áll fel az odacipelt hordóra, 
majd a kamera átállítása után „bűnjelként” ott is hagyja azt; 
– megretten és félszegen menekül, amikor Strickland megalázó és nyílt, hatalmaskodó szexuális 
vonzalmát fejezi ki neki; 
– Elisa teljes naivitással és fenntartások nélkül fogadja el a medencénél feltűnt tudós segítségét; 
– az illusztrátorban a menekítés lelkesítő és felvillanyozó terve ellenére érzékelhető a 
bizonytalankodás: nem tudja eldönteni, hogy kitalált inkognitójához milyen öltözet illik, a terv 
megbeszélésénél minden lépés kitalálását és jóváhagyását Elisára bízza; 
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– a illusztrátor által „élete legjobb munkájának” titulált hamisított belépőn elmosódik az 
életkort jelző (amúgy a terv megbeszélésekor éppen a férfi bizonytalankodása miatt módosított) 
életkori jelzés, ami így azonnal leleplezi az őr előtt az álcáját; 
– a illusztrátor a lelepleződésekor ijedtségében képtelen kicsatolni magát és kiszállni az 
autóból, és folyamatosan zavartan jár a szája;  
– a menekítéskor az illusztrátor a terv sikeres végrehajtása miatti örömében hátrafordulva 
kommunikálni kezd Elisával, és így belehajtanak Strickland autójába; 
– a illusztrátor (bár szóvá teszi) nem gyanakszik az őrt injekcióval elkábító, váratlanul feltűnt 
és számára ismeretlen tudósra, naivan azonnal elfogadja annak segítségét és jelenlétét; 
– Zelda ugyan folyamatosan gyanakszik arra, hogy Elisa a Lénnyel kapcsolatos veszélyes 
akcióra készül, ám nagyon könnyen hagyja magát Elisa eltökéltségétől meggyőzni, és 
(barátként és Elisa védelmében is) segítőként beszáll a számára ismeretlen terv kivitelezésébe; 
– a tudós a Stricklanddel folytatott beszélgetésében annak ridegsége és egészen abszurd, merev 
szabálykövető magatartása ellenére teljesen naivul a Lény különlegességére, egyediségére 
utaló morális fenntartásokra épülő érveléssel igyekszik időt nyerni. 
 
10.            4 pont 
Olvassa el az alábbi részletet a film kritikájából!  
„Szólnom kell pár szót az ugyan nem hiperrealista, de akkor is elég hétköznapi környezetbe 
bepottyantott fantasyelemről, az ún. vízi szörnyről. Az ő megalkotása a vizuális effektek 
minőségének azon a zavarba ejtő szintjén történt, ahol azt is nehéz elhinni, ha mindössze 
effektről van szó, de ugyanilyen szürreális, ha kiderül, valahol el van rejtve az egész alatt egy 
hús-vér ember. Egyébként utóbbi az igaz: Doug Jones, a kifejezetten ilyen, »láthatatlan« 
szerepekre specializált színész alakítja ezt a titokzatos, hol istenségnek hívott, hol puszta 
kísérleti alanyként kezelt Lényt. Volt egy olyan előfeltételezésem, hogy az ő karaktere köré 
szerveződik majd az egész cselekmény, ez az ő története lesz, de nem mondanám, hogy valóban 
ő az, akin az egész film nyugszik. Jelentős és érdekes résztvevője az eseményeknek, de nem rajta 
áll vagy bukik minden, legalábbis nem jobban, mint a többi kulcsszereplőn.” 
http://ekultura.hu/2018/02/22/a-viz-erintese-film 
 
a) Két érvvel igazolja, hogy a kritika szerzője a filmet olyan alkotásnak tartja,  
amelynek képi és/vagy cselekményvilága nem egysíkú, hanem ellentétes megoldások  
határozzák meg! (2 pont) 
b) Két érvvel igazolja, hogy a Lényt a szerző archetipikus figurának tartja!  (2 pont) 
 
Helyes válasz:  
a) A vizsgázó 1-1, összesen két pontot kaphat az alábbi (vagy az idézet jelzéseivel igazolható 
más) ellentétes megoldások megnevezése esetén:  
– a filmet a realista megfogalmazásmód jellemzi, de a cselekményszervezés másik meghatározó 
vonása, hogy a fantasy műfaját is követi; 
– a filmcselekmény egy kulcsszereplő köré szerveződik (mi lesz a Lény sorsa), de a részlet 
alapján mégsem ez a film alapkérdése: legalább ilyen fontos Elisa és a tudós karakterének 
alakulása, vagyis a cselekményt több kulcsszereplő konfliktusos helyzete is mozgatja; 
– a fantasztikus Lényt hol erőteljes, domináns és erős aktivitást sejtető karakterként, hol pedig 
kiszolgáltatott, eltárgyiasított kísérleti anyagként ábrázolja a film.   
b) A kritika szerzője a Lényben  
– az ijesztő, deformált szörny és  
– az  istenség, az evilágin túli esztétikum, tökéletesség archetípusát azonosítja.  
Ezek felismerése esetén a vizsgázó 1-1 pontot kaphat. 
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11.            4 pont 
Az alábbi képekre is hivatkozva, négy megfigyelés alapján fogalmazza meg  
néhány mondatban, miképpen hozza játékba a részlet a szépség és a szörnyeteg 
archetipikus történetét (hogyan idézi fel, utal arra)! 
 

      
  

  
 

       
 
Helyes válasz:  
A vizsgázó 1-1, összesen négy pontot kaphat abban az esetben, ha válaszában megjelennek a 
következő (vagy más, a részlettel igazolható, a szépség és a szörnyeteg archetipikus történetére 
utaló releváns elemek: 
– az alaptörténet felsejlik abban a motívumban, miszerint egy, a halálhoz közel kerülő, az 
emberek világában zárványként élő „szörnyet”megment egy jólelkű fiatal lány; 
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– az adott esetben azonban a lány éppen nem tipikus szépség, „nem igazán vonzó”, lényének 
esztétikuma lelki természetű; 
– a szörnyet ketten is gyönyörűnek nevezik, a tudós szerint összetett, intelligens Lény;  
– a Lény fogsága az archetipikus történetben jelképes (átok), míg a filmben konkrét;  
– A film cselekménye szerint a Lényt megölni akaró, hatalommal bíró ember az, aki szörnynek 
látja a szépet, és szinte szörnyként viselkedik a lánnyal, miközben külsejében, zárt arcában, 
tekintetében van valami hüllőszerű. 
 

MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
12. 
Egy internetes hírcsatorna hírfolyamában az alábbiakban olvasható anyag sorrendben  
a következő címek között jelent meg 2020. 03.05-én:  
 
– Deszkán billegve vágja a fát Zoltán – nem véletlenül ő az ország legjobbja 
– Speciális ágyat készítettek a függőknek: már fel sem kell kelniük a játékőrülteknek! 
– Zárja ki a gyerekeket a konyhából, amíg főz 
– Adókedvezmények és ingyenes parkolás is jár: Itthon is egyre népszerűbb az e-autó 
– Kisiklott egy expresszvonat Franciaországban, többen megsérültek 
– Tudta? Ettől a fűszertől ragyognak a ruhák 
– Koronavírus – Enyhe tünetei vannak a Magyarországon tanuló iráni diákoknak 
– Koronavírus – Meghalt egy korábban gyógyultnak nyilvánított fertőzött a közép-kínai Vuhanban 
– Ma a napsütésé lesz a főszerep 
 
Speciális ágyat készítettek a függőknek: már fel sem kell 
kelniük a játékőrülteknek! 
 Valóra vált a számítógépfüggők álma. Egy japán cég kifejlesztette a tökéletes ágyat a virtuális játékok szerelmeseinek. A kockáknak ki sem kell kelniük a pihepuha ágyikóból, hiszen két monitor, hangszórók, telefon- és pohártartók is tartoznak a bútorhoz. Extraként vásárolhatunk hozzá egy guruló asztalt is, amelyben kényelmesen elférnek a frissítők. A különleges ágyban egyedül WC nincs, így ha hív a természet, kénytelenek vagyunk kikelni az ágyból – de csak akkor. A kényelemnek ára van, a legfelszereltebb fekvőhelyért 1100 dollárt (320 ezer Ft) kell fizetnünk.  

  
 
a) A kapott információk (azaz az adott hírfolyamrészlet és a kiemelt anyag) alapján állapítsa 
meg, hogy: 
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– a hírportál a hírmédia mely (finanszírozási alapon) megkülönböztetett típusába és azon 
belül mely változatba, csoportjába tartozik! (2 pont) 
– a kiemelt híranyag milyen hírtípusba sorolható! (1 pont) 
b) A felsorolt rövidhírek és a speciális ággyal kapcsolatos teljes híranyag tartalmi, nyelvi 
elemzéséből kiindulva rövid esszében fejtse ki, hogy mi jellemzi a hírmédia adott típusát, 
annak hírszelekciós és hírgyártási gyakorlatát, célközönségét! (5+3 pont) 
A szöveg és a kapcsolt képek alapján, az anyag hírértékéből kiindulva az esszében járja körül 
azt is, mennyiben tekinthető hírnek ez a médiaszöveg, illetve jellemzői mennyiben felelnek 
meg a hírszerkesztés alapelveinek! (4 pont) 
 

Helyes válasz: 
 
a) A vizsgázó 1-1, összesen két pontot kaphat abban az esetben, ha helyesen állapítja meg, 
hogy: 
– a hírmédia finanszírozási alapon megkülönböztetett változata (szegmense) a kereskedelmi 
média (1 pont) és azon belül a bulvármédia. (1 pont) 
 
A vizsgázó további 1 pontot kaphat abban az esetben, ha helyesen állapítja meg, hogy: 
– a szöveg szórakoztatónak szánt, „kis színes” jellegű, furcsaságok/érdekességek-típusú anyag. 
(1 pont.)  
(Ezt támasztja alá a szöveg nyelvi-stilisztikai fogalmazásmódja, amely szórakoztató-ironizáló, 
„kockák; pihepuha ágyikó; guruló asztalkán a frissítők”, valamint az, hogy nem tekinthető a 
számítógép-használókat célzó bújtatott reklámnak, mert nem nevezi meg a gyártót vagy 
forgalmazót („egy japán cég”). 
 
b) A vizsgázó 1-1, összesen legfeljebb öt pontot kaphat abban az esetben, ha esszéjében a 
hírmédia adott típusát, annak hírszelekciós és hírgyártási gyakorlatát, célközönségét a 
következők szerint jellemzi (az aláhúzással jelölt mozzanatokból legalább öt jellemző 
megnevezése alapján vagy más, a mellékelt anyagra releváns módon hivatkozó indoklással), 
vagyis tisztában van azzal, hogy a bulvármédiában: 
– kevés közérdekű (1 pont) és kevés magas hírértékű információ jelenik meg (1 pont), és ami 
bekerül (a hazai, koronavírus-fertőzöttséghez kapcsolódó hír), az is gyorsan a hírfolyam végére 
kerül, vagyis gyorsan kiszorítják onnan az egyéb szenzációsként megfogalmazott információk 
(1 pont); 
– a bulvármédia célközönsége a lehető legkevésbé specifikus, vagyis a bulvárral érhető el a 
legtágabb olvasóközönség a legkönnyebben (1 pont); 
– ez a hírmédiaszegmens gyakran átvett vagy újrafogalmazott (vagyis nem saját 
szerzői/szerkesztői munkával létrehozott) anyagokkal dolgozik (1 pont), azokat forgalmazza, 
gyakran nem kellő körültekintéssel (1 pont) (az adott esetben a játékfüggőket  [„őrülteket”], és 
a „hard”számítógéphasználókat keveri a cikk, noha ez a két felhasználói csoport nem 
feltétlenül azonos). 
 
A vizsgázó további 1-1, összesen legfeljebb négy pontot kaphat az alábbiak szerint abban az 
esetben, ha helyesen állapítja meg és a szöveg részleteivel indokolja is, miszerint: 
– az anyag hírértéke alacsony (a globális vagy akár a hazai médiaközönség kis részét érinti 
közvetlenül; földrajzilag nem feltétlenül behatárolhatóan közeli/nem feltétlenül minket érintő; 
nincs közvetlen időbeli aktualitása, ami indokolná, miért közlik éppen az adott pillanatban) (1 
pont);  
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– az anyag hírnek tekinthető, mert válaszol a következő, a híreket fogalmilag meghatározó 
alapkérdésekre: kivel, mi történt, mikor, hol, hogyan, miért. (A folyamatosan gép előtt ülő 
számítógép-használókkal történt, hogy számukra Japánban kifejlesztettek egy sajátos kényelmi 
megoldást, ami ezt és ezt tudja) (1 pont); 
– az anyag részlegesen felel meg a fordított piramis hírszerkesztési elvének: az első bekezdés 
tartalmazza ugyan az információ magját – „egy japán cég kifejlesztette a tökéletes ágyat a 
virtuális játékok szerelmeseinek” (1 pont) –, majd kiegészítő információk következnek. Ezek az 
adott esetben értelmezhetőek oly módon, hogy a hogyanról és miértről szólnak („a kockáknak 
ki sem kell kelniük a pihepuha ágyikóból, hiszen két monitor, hangszórók, telefon- és 
pohártartók is tartoznak a bútorhoz… a kényelemnek ára van”). Az előzményekről (pl. valóban 
mutatkozott-e igény egy ilyen fejlesztésre, voltak-e előzményei vagy korábbi kezdeményezései) 
és a következményekről (kipróbálták- e és véleményezték-e a célcsoportok, forgalomba került-
e) nem esik szó a cikkben.(1 pont)   
– A két mellékelt kép hitelesíti a szöveget, főleg a szereplő nélküli, a szerkezetet a játékos 
nézőpontjából mutató felvétel alapján úgy tűnik, hogy valódi termékről van szó, nem kacsáról 
(ami a bulvármédia esetében gyakori). (1 pont) 
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) további 3 pont adható. 
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