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Útmutató a vizsgázók teljesítményének az értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

 

1. összetevő  - Tesztfeladatok 

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

A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható. 

 
A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, a 
vizsgázó nem kaphat pontot. 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. Az így kapott 
pontszám nem lehet negatív. 
 

2. összetevő  - Interaktív feladat 

Az Értékelő lapot (az Útmutató utolsó oldala) vizsgázónként kell kitölteni. (Fénymásolható.) A 
kitöltött Értékelő lapot 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, illetve ha a 
vizsgázó csak részfeladatot hajtott végre.  

Az induló összpontszám 60, a hibákért pontlevonás jár az összpontszámból. 

A javító szakértő megjegyzéseket tehet a vizsgabizottság számára a szoftverhasználat és a 
hanganyag összbenyomásának értékelésére. 
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I. Tesztfeladatok 

 
1. feladat 1 pont 
Milyen hangszert lát a képen? A helyes választ húzza alá!  

 
 

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

2. feladat 1 pont 
Melyik színházi hangrendszerhez használnak előadás közben mikrofont a nézőtéren? A helyes 
választ húzza alá! 
 

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

 
3. feladat 1 pont 
Hol dolgozik előadás közben az ügyelő? Válaszát írja a vonalra! 
 
rendezői bal oldalon a takarásban 
 
4. feladat 1 pont 
Mit befolyásolhat a kamera optika lencséinek az átmérője? A helyes választ húzza alá! 
 

a.) a látószöget 
b.) a fényerőt 
c.) a lencsék számát 
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5. feladat 1 pont 
Melyik hang helyét jelöli ki a képen látható kulcs? Válaszát írja a vonalra! 
 

       g hang  
 
 
6. feladat 1 pont 
Minek a jelölése ez: 13:04:31:23? Válaszát írja a vonalra! 
 
időkód vagy SMPTE Time Code 
 
7. feladat 2 pont 
Hány félhangból áll egy oktáv? Válaszát írja a vonalra! 
 
12 
 
8. feladat 2 pont 
Melyik két rendszer használ Ethernet kábelt? A helyes válaszokat húzza alá! 
 

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

 
9. feladat 2 pont 
Melyek az analóg hangsávok az illusztráción? Karikázza be a betűjelüket! 
 

                  
a.            b.             c.     d.   e. 

A helyes válasz c. és d. 
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10. feladat 2 pont 
Melyik két formátum nem tartalmaz hullámformát? A helyes válaszokat húzza alá! 
 
FLAC     mp3      wav      mid      RAW      
 
11. feladat 2 pont 
Melyik a hangosabb? A helyes választ húzza alá! 
 

a.) 0 dBu 
b.) 0 dBV 

 
12. feladat 2 pont 
Két zenei hangjelünk szól egyszerre. Az egyik alaphangja a másiknak kétszerese. Mit 
hallunk? Válaszát írja a vonalra! 
 
zenei oktávot 
 
 
13. feladat 2 pont 
Mennyi a digitális videójelhez tartozó hang mintavételi frekvenciája? Válaszát írja a vonalra! 
 
48 kHz 
 
 
14. feladat 2 pont 
Melyik eszköz alkalmasabb színpadi tánccsoport mikrofonozásához? Karikázza be a 
betűjelét! 
 
 

 
a. b. 
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15. feladat 2 pont 
 
Mi látható a képen? 
 

      _animációs rajzasztal___ 
 
16. feladat 2 pont 
Minek a metszeti rajza látható a képen?  
 

  
 
amfiteátrum 
 
17. feladat 2 pont 
Mire szolgál az ND-filter? A helyes választ húzza alá! 
 

a.) akusztikai csillapító elem 
b.) hangtechnikai szűrő 
c.) fénymennyiség-csökkentő 
d.) színszűrő 
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18. feladat 4x1 pont 
 
Párosítsa az eszközöket a meghatározásokkal! Töltse ki a táblázatot! 
 

a) kordofon 
b) aerofon 
c) elektrofon 
d) idiofon 

1. elpattanó nyelves rezgéskeltő 
2. gong  
3. húr 
4. Hammond-orgona 

 

a) b) c) d) 

3 1 4 2 

 
 
19. feladat 4 pont 
Milyen jelenséget mutat a képen látható ábra? Válaszát írja a vonalra! 

 
ellenfázisú működést, ellenfázist 
 
20. feladat 4 pont 
 
Mi történik, ha két ellenfázisú, azonos frekvenciájú és egyenként 6 dBu amplitúdójú 
szinuszos jelet összeadunk? Válaszát írja a vonalra!  
                                  
A két jel kioltja egymást, vagyis nem kapunk jelet. 
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II. Interaktív feladat 
Prózai hanganyag vágása számítógépes munkaállomással 

 
2. összetevő 
 

Készítse el az alábbi szöveg hibamentes változatát a FORRAS könyvtárban 
található interaktiv_feladat_k2121.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, és a munkaállomással létrehozott munkafájlt is el kell menteni saját 
néven. 
 
Szöveg: 
 

Kipróbáltuk a Szilícium-völgy milliárdosainak boldogságkúráját, a 
dopaminböjtöt 

 
A technológiai vívmányok mellett sok fura hóbort is kiszökik a Szilícium-völgyből: 

diéták, meditációs praktikák, munkavégzést segítő gyakorlatok. Ilyen divat a dopaminböjt is, 

ami a nevével ellentétben pont nem a dopamin-megvonásról szól. A mögöttes sugallat alig 

leplezett: a San Francisco környéki startup kultúra az innováció és a kreativitás fellegvára, ahol 

hetente lesz hamburgersütőből milliárdos valaki egy jó ötlettel – szóval, amit ezek a fickók 

csinálnak, azt érdemes kipróbálni. No, ennek jegyében én is kipróbáltam, milyen az, ha egy 

teljes napig minden örömforrástól megfosztom magam. 

A Szilícium-völgy népéről az a kép él az emberekben, hogy alapvetően a zseni, az őrült 

és a kicsit fura háromszögében helyezhetők el, nagyon sokat dolgoznak, és rengeteget keresnek. 

Az egész életüket a startupok és a következő Nagy Dobásnak szentelik, minden, amit tesznek, 

és ahogy teszik, az a völgyi kultúra köré épül. Őket gyakran – és gúnyosan – tech bróknak 

hívják, és aki itt befut, az nagyon befut: megkapja a szerető élettársat (vagy megfelelő 

mennyiségű alkalmi kapcsolatot), pénzt, paripát, fegyvert, kocsit, házat, kutyát, mindent, ami a 

boldog élethez kell. A következő lépés, amikor valaki már annyira megkapott mindent, hogy 

átesett a ló túloldalára, és már semmit nem tud élvezni. Ők vetik alá magukat a dopaminböjtnek, 

azaz rövid ideig mindent megvonnak maguktól, ami élvezetet jelent – hogy utána aztán minden 

újra jó legyen, és lehessen üldözni tovább a boldogságot. 

A dopaminböjt 2.0 kifejezéssel dr. Cameron Sepah, a San Franciscó-i California Egyetem 

tanára és startupbefektető állt elő 2019-ben. A New York Times-ban azt írta, hogy tudja, hogy 
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nem helyes az elnevezés, hiszen a böjt alatt nem a dopamintól tartjuk távol magunkat, hanem 

az ingerektől, de attól még jól hangzik. Sepah eredeti leírása szerint a dopaminböjt egy olyan 

eszköz, amivel a mindennapi függőségeink ellen küzdhetünk, legyen az képernyő-, étel-, 

adrenalin- vagy éppen szexfüggőség. A csodafegyver a mértékletesség, ami persze nem 

újdonság, maga Sepah is a buddhista meditációig vezeti vissza az ötlete gyökereit. 

Sepah biológusként azt vette észre a szilícium-völgyi felsővezetőkön, hogy a túlzott 

képernyőhasználat miatt nehezebben koncentrálnak, fejeznek ki érzelmeket, és a hétköznapi, 

unalmasabb dolgokat nem képesek már élvezni. 

Mindezért az az átkozott dopamin a felelős. De mi az a dopamin? 

A dopamin egy neurotranszmitter, aminek fontos szerepe van az örömérzetben és az agy 

jutalmazó mechanizmusaiban. Azok a gyógyszerek és drogok, amelyek a dopamin receptorokat 

aktiválják, rövid távon felpörgetnek, de hosszú távon lezsibbasztják az embert, ezért kell egyre 

több és több belőlük. Sepah útmutatójában azt írja, hogy hasonló hatással van ránk a mobilunk, 

a videójátékok vagy a szerencsejáték, tehát alapvetően ezek is függőséget okozhatnak. 

Ugyanakkor a dopaminnak fontos szerepe van a mozgáskoordinációban és a memóriában 

is. Sepah pusztán annyit ír, hogy akiknek alacsony a dopaminszintjük, azok hajlamosak a 

letargiára, de azt nem írja, hogy az extrém alacsony szint a Parkinson-kór egyik fontos kockázati 

tényezője. Emellett a depresszió egyik fő tünete a helytelenül működő dopaminháztartás miatt 

az örömtelenség érzés, ami gyakorlatilag a vágyakozás hiányát jelenti. 

Az eredeti dopaminböjt 2.0 elég mérsékelt: nincs szükség komoly életviteli 

változtatásokra, és azok nyugodtan figyelmen kívül hagyhatják, akik nem érzik azt, hogy 

bármiféle függőségük lenne. Azonban ha valaki úgy érzi, hogy bizonyos dolgok szorongást 

okoznak, zavarják a mindennapi életvitelben, és nem tudja abbahagyni, a pszichológus szerint 

számukra ez a tökéletes megoldás minden problémára. 

De ebben az esetben sincs szükség radikális lépésekre, csak csökkenteni kell az ingerek 

beviteli mennyiségét. Nem kell kidobni a telefonunkat, csak ne bámuljuk sokat feleslegesen. 

Kindle-ünkön olvashatunk, hiszen az nem világít az arcunkba (ha nem akarjuk), de tableten már 

ha lehet, inkább ne olvassunk. 

Mindenki magának döntheti el, mit és mennyire akar visszafogni. 

• Napi 1−4 órát tartózkodjunk a függőségünktől; 

• egy hétvégi napot töltsünk teljesen a függőségünk nélkül, például a szabadban; 

• háromhavonta utazzunk el egy hétvégére; 

• évente egy hétre menjünk vakációra! 
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Ezek aztán a merőben új információk és módszerek! Vagy ezt eddig is tudta mindenki? 

A pszichológus még e felsorolásokkal szemben is megengedő: mindenki annyit csinálja, 

amennyit akar, ezek csak támpontok. Semmiképpen sem próbál meg senkit elijeszteni. Lehet 

beszélgetni, szexelni (bár azt sem túl sokat), sőt még edzeni is. 

Na szóval, ez a mérsékelt verzió, de azoknak a komisz szilícium-völgyi mágnásoknak 

sikerült a dolgot a saját képükre formálniuk. Egy startup három tagja például annyira 

megcsömörlött az élet gyönyöreiben, hogy pár hetente teljesen elzárkóznak a külvilágtól: 

képernyők, étel, beszélgetés, érintkezés és testmozgás nélkül. Nincs zene, nincs szemkontaktus, 

csak víz van, lélegzés, merengés, és esetleg írás-olvasás, szigorúan analóg módon. Ilyenkor 

gyakorlatilag minden tilos, ami élvezetet okozhat. 

Egy napos márciusi reggelen úgy keltem fel, hogy tudtam: alávetem magam a szilícium-

völgyi extrém dopaminböjtnek. Nincs semmi élvezet! Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 

• nincs étel, nincs ital, csak víz van; 

• nincs képernyő; 

• nincs zene, hangoskönyv; 

• nincsenek filmek, videók, közösségi oldalak, hírek; 

• nincsenek videójátékok, és mivel keresztrejtvényt is mobilon szoktam fejteni, az is 

kiesik; 

• nem találkozom senkivel, a napot egyedül, a lakásba zárva töltöm; 

• tehát futás és evezés nincs, még sétálni sem szabad; 

• nincs beszélgetés barátokkal, családtagokkal, kollégákkal; 

• olvasni is csak nagyon keveset szabad, és lehetőség szerint a legkevésbé szórakoztató 

könyvemet; 

• és természetesen az életem legnagyobb örömforrásáról, a munkámról is le kellett 

mondanom egy napra. 

 „Na de akkor mit csináltam egy egész nap?” – merülhet fel a kérdés a figyelmes 

hallgatóban. A válasz pedig az, hogy azt, amit a dopaminböjtölő startup milliárdosok: 

gyakorlatilag semmit. Ültem, bambultam, elmélkedtem, de leginkább 

elviselhetetlenül, mérhetetlenül, végeláthatatlanul és lélekpusztító módon unatkoztam. 

És hát elvileg pont ez lenne a lényeg: egy ideig nem csinálni semmit, hogy aztán élvezni 

és értékelni tudjuk, ha bármit csinálunk. Elmesélem, hogy zajlott a napom: felkeltem reggel 

hétkor, rájöttem, hogy ez bizony az emberkísérletem napja, úgyhogy nem volt mit tenni, 
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kétségbeesésemben visszaaludtam egy fél órára. Mikor már nem tudtam elodázni, hogy 

kimásszak az ágyból, gondosan nem csináltam magamnak melegszendvicset és teát, ahogy 

majdnem minden reggel szoktam, hanem elmentem fogat mosni. Gondoltam, essünk túl rajta, 

de azért ne legyen túl jó érzés. 

Ezek után leültem az asztalomhoz, ahogy szoktam, és nem kapcsoltam be a gépem. 

Néztem magam előtt a fekete képernyőt, majd egy mentális időutazós bukfenccel ceruzát és 

papírt ragadtam, hogy legalább leírjam a gondolataimat, hátha jók lesznek egy cikkhez. Ezzel 

elvertem pár órát. Nem voltam felkészülve, hogy minden züm-züm mintha rántana egyet 

rajtam. Ez arra utal, hogy elfelejtettem kikapcsolni a wifit a telefonomon, úgyhogy egész nap 

jöttek az értesítések, és azzal a rezgő telefon jellegzetes hangja. Aznap persze már nem 

orvosolhattam a hibát, hiszen nem nézhettem képernyőt. Ezzel gyakorlatilag egy extra kínzást 

vittem az amúgy is unalmas napomba. 

Valószínűleg ehhez a részhez tartozik a felismerés: lehet, hogy esetleg kicsit 

internetfüggő vagyok. A telefon minden rezgésére mintha egy láthatatlan erő elkezdett volna a 

fiókhoz vonzani, mert eldugtam a telefont, hogy csökkentsem a kísértést. Azonban hosszas 

meditáció során rájöttem, hogy ez a mai világban elkerülhetetlen. 

Napközben folyamatosan, korsószámra ittam a vizet, délre már a gondolatától is kirázott 

a hideg. Egy jó ebéd helyett elmosogattam, és kitakarítottam a konyhát, de a fürdőszobát már 

nem mertem bevállalni, mert féltem, hogy megszegem a testmozgásra vonatkozó szabályt. 

Ezután beiktattam egy óra alvást, majd elkezdtem olvasni. 

Lefekvésig az volt a menetrend, hogy fél óra olvasás, két óra falbámulás. Vacsora helyett 

fogat mostam, majd este tízkor lefeküdtem aludni. 

Hogy mi a tanulság? 
Eddig nem ismertem, milyen az igazi unalom, és valójában tök érdekes volt. Élveztem a 

saját társaságom, és megtanultam értékelni, hogy valójában egy hihetetlenül izgalmas korban 

élünk. A jegyzeteimben azt írtam, hogy 100-200 éve nem létezett ilyen unalom. Egy 1901-ben 

élő 25 éves dopaminböjtje annyira különbözhetett volna az enyémtől, mintha ő a száraz 

kenyérről mondott volna le, míg én egy terülj-terülj asztalkámról. 

Ugyanakkor rájöttem arra is, hogy milyen fontos nekem az internet, vagyis inkább az 

azonnal elérhető, végtelen információ. Rövid távon jobban igénylem, mint az evést. 

Míg kora délutántól lefekvésig egyáltalán nem éreztem éhséget, hiába nem ettem egész nap, a 

nap folyamán számtalanszor nyúltam volna a telefonomért, hogy gyorsan utánanézzek 

valaminek. Amíg a helyén kezelem, addig szerintem ez nem baj. Úgy függök az információtól, 
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mint egy kicsit rosszul látó ember a szemüvegétől: túlélem nélküle, de végtelenszer jobb, ha 

tudom, hogy ott lapul a zsebemben, ha kéne. 

Mit mond a dopaminböjtről a tudomány? 
„Nem is értem, hogy a dopaminböjt miért dopaminböjt; attól, hogy heti egyszer 

elmegyek sétálni, vagy hogy négy óráig nem nézek telefont, nem nagyon látom a dopamin 

szerepét” 

– válaszolta a pszichológus, amikor megkérdeztem, hogy mi értelme ennek a böjtnek. 

A függőség kialakulását és fennmaradását magyarázó elméletek megoszlanak abban, 

hogy vajon a túl magas vagy a túl alacsony dopaminszint játszik-e szerepet ezekben a 

folyamatokban. Mindenesetre a dopaminszint szabályozásának zavara kockázati tényező a 

függőség kialakulásában. A böjttel az az egyik probléma, hogy a dopamin nem akkor kezd el 

termelődni, amikor kielégítünk egy vágyat, hanem amikor elkezdünk vágyakozni valami iránt. 

„A dopamin lett kikiáltva mint fő neurotranszmitter, de a kielégültségért és örömért 

nem csak a dopamin felel.” 

Igaz, hogy ha függőségről beszélünk, akkor a dopamin a leginkább ismert és kutatott 

neurotranszmitter, de valójában több anyag is szerepel benne, ahogy például a motivációnál, 

érzelmi és gondolkodási zavaroknál, stratégiaváltási problémáknál is. 

Tehát azért nincs igazi értelme a dopaminböjtnek, mert csak a várakozás időtartamát 

nyújtjuk meg, nem a megfelelő szabályozási folyamatokat próbáljuk helyre tenni. Abban az 

értelemben viszont igaz, hogy megtanuljuk késleltetni a jutalmat, ami csökkentheti az impulzív 

válaszok megjelenését. 

Egyébként igaz lehet, hogy a függőségek nyomán emelkedhet a dopaminszintünk, de ez 

inkább a vágyakozáskor emelkedik, hiszen például amikor eszünk és jóllakunk, akkor már nem 

emelkedik tovább, és színre lépnek másfajta neurotranszmitterek, amelyek tudatják velünk, 

hogy most már aztán elég legyen. 

Cseberből vederbe 
Még a szilícium-völgyi extrém verzióval sincs feltétlenül baj. Ha 24 órán át gyakorlatilag 

erőszakosan untatjuk magunkat, tényleg elképzelhető, hogy még a Magyar Közlöny is 

szuperizgalmas olvasmánnyá válik másnapra. A böjtöt magát régóta ismerjük, pár nap 

koplalástól legtöbbünknek nem lesz semmi baja. Ez inkább az akaraterőről, a kitartásról szól, 

és arról, hogy magunknak bizonyítsunk. Azonban könnyű átesni a ló túloldalára, amikor valaki 

a kontroll érzésétől válik függővé. Márpedig ha valaki hajlamos a függőségre, akkor könnyen 

talál új vesszőparipát, hogy a leküzdött vágyakozást pótolja. 
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„Akinél a magatartás-szabályozás folyamata nem jól, nem elég rugalmasan működik, 

nagyobb eséllyel válik függővé. Akinél jól működik, annak meg nincs a böjtre szüksége, mert 

úgyis érzi, hogy mikor jön el az ideje egy jó pihenésnek, sétának a szabadban vagy épp a 

semmittevésnek. Ezek alapvetően jó ötletek, csak a kérdés az, hogy kinek, mikor, hogyan.” 

Ha valaki úgy érzi, hogy még nem sikerült megtalálnia a saját igényeihez megfelelően 

szabályozott életvitelt, és mindig a végleteket választja, akkor érdemes különféle hosszú távú 

stratégiák után nézni – akár szakember segítségével. 

A dopaminböjtről az elmúlt hónapokban rengeteg cikk született. Nem mindegyik volt 

pozitív, volt, amelyik kissé gúnyosabb (ám igen szórakoztató) irányba vitte a témát. Még a New 

York Times is inkább a szélsőséges startuposok módszeréről számolt be, pedig azok több olyan 

dolgot is belevittek a dopaminböjtbe, ami eredetileg nem volt benne az útmutatóban (vagy 

éppen az ellenkezője volt benne). 

Pedig az eredeti verziótól nem kell tartani, hiszen józan paraszti észen alapszik. 

Végletesen lecsupaszítva annyi az egész, hogy ha valamiről azt érezzük, hogy túl sokat 

csináljuk, ne csináljuk annyit. Ezt még annyival érdemes kiegészíteni, hogy ne csak magát a 

cselekvést vonjuk meg magunktól, hanem igyekezzünk kerülni azokat a tényezőket, amik 

kiváltják bennünk a vágyakozást. Telefonfüggés esetén kapcsoljuk ki az értesítéseket, vagy ha 

túl sok cukrosat eszünk, ne menjünk a cukrászda közelébe se!  

Akárcsak a csokinál vagy az alkoholnál, a kulcsszó a mértékletesség. Nem jó függőnek 

lenni, még ha csak valami teljesen hétköznapi dologról van is szó, de érdemes odafigyelni, mert 

az önkontrollt is el lehet vinni a megszállottságig. Ha valakinek van kedve és lehetősége, akár 

ki is próbálhatja a 24 órás, aszkéta verziót, hátha számára is kiderül, hogy például jobban 

hiányzik egy négyes-hatos villamosozás, mint egy falat kenyér. 

 
 

Forrás: https://telex.hu/tech/2021/04/02/dopaminbojt-szilicium-volgy-cameron-sepah-emberkiserlet 
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Pontozás (hibapontok, pontlevonás) 
 
1.   A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl sok a szünet (1 pont) 
 A hangfájl elején és végén a digitális nullát vagy digitalizált analóg zajt tartalmazó rész 

hossza meghaladja az 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 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 hangátlapolódás 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. Szoftverhasználat (10 pont) 
 A munkaállomás szoftver használatának értékelése. A vágóablakban látható kép, a sávok-

régiók használata, elrendezése, a vágási technikák észszerű, célszerű használata, a szoftver 
lehetőségeinek kihasználtsága, a munka áttekinthetősége, a szoftver ablakainak 
használata, képernyő elrendezése. 

 
22. A vizsgázó a feladatot nem kezdte meg (60 pont) 
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Értékelőlap 

 
Név: ………………………………………………….. 
 

Interaktív feladat Prózai hanganyag vágása Hiba
pont Megjegyzés 

A készre összeírt hanganyag elején vagy végén túl 
sok a szünet1   

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

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

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

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

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

 
Megjegyzések: 
 
 
 
 
 
 
 
 

dátum  javító tanár 
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