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2.1.4. Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 

kategóriában és két fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közreműködik a Vizuális Világ 

Alapítvány. 

A versenyzőknek az első fordulóban pályamunkát kell beadniuk, amely egy projektfeladat és a hozzá tartozó 

munkanapló, valamint egy esszé kidolgozásából áll az alábbiakban megadott témák közül egyet-egyet 

kiválasztva. 

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló, minden esetben 

betűkarakterrel kezdődő – kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára – a műre és annak minden 

nyomtatott és elektronikus összetevőjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –, de ezen kívül semmilyen más jelzést 

(nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajtuk – a filmen sem – feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, 

hogy az ne utaljon a versenyző személyére. 

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 

megfelelően kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 

adatközléshez kötelező az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevőket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő 

figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának. 

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 

igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 

bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret 

pályamunka/pályamunkák". 

A pályamunka elkészítésének szabályai: 

– A projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell, az 

esszét pedig egy külön CD-n kell az Oktatási Hivatalhoz eljuttatni. A munkanaplót és az esszét 

kinyomtatott változatban is fel kell terjeszteni. 

– Az esszé terjedelme – a képmelléklet, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 6-12 oldal 

lehet (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság). 

– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban 

szokásos módon kell megjelölni. 

– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe 

veszi az értékeléskor. 

– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 

ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül. 

A verseny anyaga 

Első forduló 

– Projektfeladat (elérhető pontszám 100 pont). 

o Egy gyakorlati feladat elkészítése a megadott témára (elérhető pontszám a projektfeladatra kapható 

100 pontból 65 pont). 

o Munkanapló csatolása az előbbi feladathoz (elérhető pontszám a projektfeladatra kapható 100 

pontból 35 pont). 

– Esszé megírása gyűjtőmunka alapján (elérhető pontszám 100 pont). 

Második (döntő) forduló 

– Írásbeli (elérhető pontszám 50 pont). 

o A helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos 

médiaelméleti probléma megoldása (röviden, vázlatosan kifejtett formában). 
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– Szóbeli (elérhető pontszám 50 pont). 

o Az írásbeli feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság előtt 

egyénenként vagy kisebb csoportokban, vita formában. Kreatív gyakorlati feladat helyszíni 

megoldása. 

o A bírálóbizottság kérheti a versenyzőt az első fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos 

kérdések kifejtésére (a projektmunka szóbeli megvédése). 

A pályamunkák témái: 

A projektfeladat témái:  

 

1. Svjetlan Junakovič alábbi képei által inspirálva készítsen Állati portré címmel három perces filmetűdöt! 

Hagyományos, animációs vagy vegyes technikát egyaránt használhat. 

   

https://literaryvittles.files.wordpress.com/2014/03/das-gros-buch-image-4.jpg 

http://www.svjetlanjunakovic.com/index.php?showimage=152 

http://www.oqo.es/editora/en/content/great-book-animal-portraits 

 
A filmetűdhöz mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, vázolja a megvalósítás 

során adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli 

saját munkáját!  

 

2. Készítsen okostelefonra letölthető alkalmazáshoz való kép- és hanganyagot! 

A fejlesztés célja, hogy a felhasználó (például egy turista) bejárjon hat, egymástól nem messze lévő helyszínt, 

melyekre elérve letöltheti egy épülő történet adott helyszínen játszódó vagy ahhoz kapcsolódó rövid 

epizódját, helyszínenként maximum egy perces videó vagy hanggal ellátott fotósorozat formájában. A 

történet a felhasználó fejében a hat helyszín bejárása után, az összes epizód „megszerzésével” álljon össze! 

 

Művéhez mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, vázolja a megvalósítás során 

adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját 

munkáját!  

 

3. Készítsen videoblogot!  

4-6 alkalommal „szóljon hozzá” a blogműfajra jellemző személyes, őszinte és kritikus hangvétellel, és 

alkalmanként 60-120 másodperces videofilmmel az alábbi két téma egyikéhez: 

a.) „Hétvégi szórakozás” – veszélyek és lehetőségek a felnőttkor küszöbén. 

b.) „Nekik se könnyű” – tolerancia, empátia, szolidaritás valamely kisebbség képviselőivel kapcsolatban. 

 

A videoblogot ténylegesen nem kell beindítania, de a videókhoz mellékelje a honlap vizuális tervét és 

koncepcióját, továbbá munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, vázolja a megvalósítás során 

https://literaryvittles.files.wordpress.com/2014/03/das-gros-buch-image-4.jpg
http://www.svjetlanjunakovic.com/index.php?showimage=152
http://www.oqo.es/editora/en/content/great-book-animal-portraits
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adódó fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját 

munkáját! 

 

Az esszé témái:  

 

1. Készítsen elemző esszét Egerek, macskák és egyebek címmel Ternovszky Béla Macskafogó (1986) című 

filmjéről! Elemzését elsősorban a film intertextuális szöveghasználatára és műfaji utalásaira alapozza! 

Reflektáljon arra is, hogy mennyiben szokatlan vagy szükségszerű aMacskafogó megjelenése a nyolcvanas 

évek derekának magyar filmtermésében! 

  

2. Készítsen elemző esszét a Newsroom (Híradósok) című televíziós sorozat második évada alapján arról, hogy 

egy ideális hírszerkesztőségnek milyen elvek és milyen hierarchia szerint kellene működne, illetve milyen 

akadályok gátolhatják abban, hogy így működjön!  

Elemzésében legalább egy közszolgálati és egy kereskedelmi híradó-adás elemzése alapján térjen ki arra is, 

hogy milyen különbségeket lát az amerikai híradós eszmény és az itthoni, ismert híradós gyakorlat között!  

 

3. Készítsen elemző tanulmányt saját kutatás alapján!  

A fogyasztói kulturális tőke fogalmának Gary Beckertől származó koncepciójából kiindulva készítsen 8-10 

fővel végzett vizsgálatot saját környezetében arról, hogy milyen, több platformon is megjelenő szöveget 

és/vagy szereplőket követnek vizsgálatának alanyai (például a Harry Potter könyveket, s az azok alapján 

készített filmeket, videojátékot, képregényt vagy Emma Watson színésznőt)!  

Az adatfelvételt végezheti interjúval, kérdőívvel vagy fókuszcsoportos beszélgetéssel, illetve azok 

kombinációjával egyaránt. 

A kutatás során tárja fel, melyek a megkérdezettek kulturális tőkéjét elsődlegesen gyarapító szövegek és 

médiaszereplők (filmek, dalok, könyvek, operák, merchandising tárgyak stb. illetve filmsztárok, énekesek, 

írók stb.) és azt is, hogy miképpen használják fel a vizsgálatban résztvevők megszerzett és folyamatosan 

gyarapodó kulturális tőkéjüket! 

 

 
Egy fiatal és vicces kedvű chicagói illusztrátor,  Lucy Knisley úgy döntött, hogy néhány képkockában összefoglalja a népszerű 

varázslótanonc kalandjait az elfoglalt felnőttek számára, csak hogy ők is értsék a közös műveltségbe ágyazódott Harry Potter-könyvekre tett 

utalásokat. 

http://www.origo.hu/kotvefuzve/blog/20110509-harry-potter-roviditve-kepekben.html 

http://www.origo.hu/kotvefuzve/blog/20110509-harry-potter-roviditve-kepekben.html
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Emma Watson a Noé című filmben: https://www.tumblr.com/search/emma%20watson%20in%20noah 

 

A kutatás eredményeit foglalja össze a versenykiírásban megadott hosszúságú elemző tanulmányban, 

melyhez mellékelje kutatása adatbázisának fontosabb eredményeit (a megkérdezetteket jellemző anonimizált 

információkat, az interjú vagy kérdőív kérdéseit)! A tanulmányban térjen ki arra is, miért és hogyan 

választotta ki kutatása alanyait! 

A verseny szervezése 

Az első fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 

2016. január 4. (hétfő) 

– A pályamunkákat a fentieknek megfelelően az Oktatási Hivatal címére kell továbbítani (kézbesíteni vagy 

tértivevényes küldeményként postára adni). 

– Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) 

igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az 

iskoláknak. 

– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a gyakorlati munkák esetében 

elsődleges a világosan előadott koncepció, a tudatos és átgondolt szerkesztés, a választott médiummal 

adekvát megjelenítés (a gondos kivitelezés elvárás, de a technikai professzionalizmus nem). Az 

elméleti/elemző munkákban a feladattal adekvát ismeretanyag mozgósítását és alkalmazását, az egyéni 

meglátásokat, a tájékozottságot, a kreatív problémamegoldást és az önálló kritikai megközelítést értékeli a 

versenybizottság. A munkanaplóban a tudatosság, a szakmai problémákkal való szembesülés és azok 

leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményezhet magasabb pontszámot. 

– A versenybizottság a pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú 

szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket. 

– Az első forduló eredményeit az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerén (ADAFOR) 

keresztül juttatja el az iskolákba 2016. február 4-éig. Az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a döntő 

fordulóba jutott versenyzőknek. 

A második (döntő) forduló időpontjai: 2016. február 24. (szerda) 10 óra (írásbeli), és 2016. március 16. 

(szerda) 10 óra (szóbeli). 

– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. A döntő szóbeli részén részt vevők létszámát – az 

írásbeli feladatok eredménye alapján – a versenybizottság határozza meg. Az értékelés főbb szempontjai: 

filmformanyelvi érzékenység és tájékozottság, médiaelméleti felkészültség, önálló véleményalkotásra 

való képesség, szóbeli kommunikációs készség. 

– A verseny végeredményét a döntő fordulóban elért pontszámok alapján kialakult sorrend adja. 

Pontazonosság esetén az első fordulóban elért eredmény dönt a helyezésről. 

  

https://www.tumblr.com/search/emma%20watson%20in%20noah

