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MOZGÓKÉPKULTÚRA 

1) Ismertesse azokat a legfontosabb társadalmi és technikai előzményeket, amelyek a 

technikai kép, a mozgókép illetve a mozi megszületéséhez vezettek! 

2) Fejtse ki, milyen filmelméleti felismerésre, összefüggésre utal az a megállapítás, 

miszerint a filmkészítők egy része a valóságban, mások pedig a montázsban hisznek? 

Állításait igazolja konkrét filmtörténeti példákkal és három jellemző montázsfajta (ezek 

lehetnek a montázs nagy alaptípusai vagy ezek alváltozatai is) jellemzésével! 

3) Mutassa be jellemző filmes példákkal a történet, a cselekmény és az elbeszélés 

narrációelméleti alapfogalmait! 

4) Mutassa be a mozgóképi szövegek rendszerezésének, csoportosításának lehetőségeit 

legalább öt fontos szempont alapján! Az egyes szempontoknál említsen meg az adott 

rendszerezési aspektus szerint használt filmes elnevezéseket is – majd megfelelő 

mozgóképi példákra építve jellemezze a szerzői és a műfaji kifejezés-, ábrázolásmód 

lényegi különbségeit!  

5) Jellemezze a dokumentumfilmek és az infotainment hírműsorok különféle/főbb 

változatait, azok valóságábrázolásának lényegi különbségeit! 

6) Mutassa be az archetípus és az archetipikus ábrázolásmód működését olyan filmpéldák 

segítségével, melyeket a műfaji gondolkodásmód jellemez! 

7) Válasszon a felsorolt alkotók közül egyet! Mutassa be a kiemelt rendező életművét úgy, 

hogy egyszerre fókuszál a pályakép fontosabb (kulcs)alkotásainak műfajfilmes 

jellegzetességeire, valamint az adott művekben tetten érhető szerzői, egyéni stiláris 

jegyekre! (Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock; Stanley Kubrick, Steven Spielberg, 

Ridley Scott; Clint Eastwood; Quentin Tarantino) 

8) Ismertesse a német expresszionizmus filmtörténeti hátterét, a korstílus meghatározó 

formanyelvi jellemzőit, valamint fontosabb alkotóit és meghatározó műveit! 

9) Mutassa be az alábbi rendezői, szerzői életművek egyikét a pályakép fontos műveinek 

segítségével! 

(Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, Luis Bunuel, John Cassavetes, Federico 

Fellini, Jean-Luc Godard, Kuroszava Akira, Pier Paolo Pasolini, Andrej Tarkovszkij, 

Orson Welles, Milos Forman, Francois Truffant) 

10) Válassza ki az alábbi magyar filmrendezői életművek egyikét! A pályakép fontos 

alkotásainak segítségével mutassa be az adott alkotó szerepét és jelentőségét a magyar 

film történetében! 

(Fábri Zoltán, Makk Károly, Jancsó Miklós, Szabó István, Huszárik Zoltán, Bódy 

Gábor) 

  



11) Válasszon ki a magyar operatőriskola alábbi alkotói közül egyet! A művész két 

filmjének látványszervezési jellemzőin keresztül mutassa be, hogy mi az operatőr 

szerepe a mozgóképi látvány kialakításában! 

(Illés György, Sára Sándor, Tóth János, Kende János, Ragályi Elemér, Koltai Lajos, 

Máthé Tibor) 

12) Válassza ki a következő filmek egyikét! Három releváns elemzési szempont alapján 

mutassa be, jellemezze és értelmezze a választott alkotást! 

(Bereményi Géza: Eldorádó, Tarr Béla: Werckmeister harmóniák, Hajdu Szabolcs: 

Fehér tenyér, Pálfi György: Hukkle, Török Ferenc: 1945, Nemes Jeles László: Saul fia, 

Enyedi Ildikó: Testről és lélekről; Reisz Gábor: Rossz versek) 

MÉDIAISMERET 

1) Fogalmazza meg, mire vonatkozik a médiapesszimizmus és a médiaoptimizmus 

fogalma! Mutassa be ezeknek a szemléletmódoknak a különbségét az online média 

megjelenése kapcsán! 

2) Milyen fontosabb szempontok szerint vizsgálhatjuk valamely korban és társadalomban 

a nyilvánosságot? Jellemezze a társadalmi nyilvánosság átalakulását a közösségi média 

megjelenésével összefüggésben! 

3) Ismertesse és aktuális példákon értelmezze is a média legfontosabb társadalmi funkciói! 

4) Értelmezze a fake-news és a post-truth-jelenségeket mint a hírmédia tájékoztató 

társadalmi funkciójának lebontására irányuló törekvéseket. 

5) Értelmezze az intertextualitás jelenségét a kortárs médiában! 

6) Mutassa be a média hatását modellező valamely nagy hatás- és egy korlátozott hatás-

elméletet! Saját tapasztalatait figyelembe véve melyik elméleti modellt látja 

érvényesebbnek, miért! 

7) Konkrét példákra hivatkozva fejtse ki, milyen következményekkel jár a médiaipari 

globalizáció! Ismertesse, miért tartják sokan problematikusnak ezt a folyamatot? 

8) Nevezze meg és értelmezze az online zaklatás és az online függőségek fontosabb 

formáit! Fejtse ki, mi a különbség a szűrő(vélemény)buborék jelenség és a 

visszhangkamra-jelenség között! 

9) Értelmezze a kapuőr fogalmát a médiában, majd fejtse ki, hogy az online környezetben 

miért csökken a kapuőrök szerepe! Ismertesse, miért tartják sokan aggályosnak ezt a 

folyamatot! 

10) A történet fogalmára alapozva fogalmazza meg, miért tekinthetőek a hírmédia szövegei 

történetkezdeményekre adott értelmezési javaslatoknak, majd ezzel összefüggésben 

ismertesse a fontosabb újságírói modelleket! 

11) Indokolja, miért szükségszerű, hogy a médiaszövegekben a közönség nagy 

gyakorisággal találkozzon az erőszak, az agresszió látvánnyá formált képeivel! 

Kijelenthető vagy sem, hogy a morális pánikok általánosságban erőszakos 

cselekményekhez kapcsolódnak. Indokolja álláspontját! 

12) Értelmezze a gyűlöletbeszéd tilalmának és a szólásszabadság elvének konfliktusát a 

médiaszabályozás szempontjából! 

 


