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A 2017/2018. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő forduló 

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

Javítási-értékelési útmutató 
 

„A” feladat 

 

 
 

Figyelmesen nézze meg a filmet, amelyből, mint látja, egy fontos rész „elveszett”! 

https://youtu.be/qDAtkYomUTA 

 

a) Elemezze az előzményeket és a lezárást a narratíva, a szerepjáték és az atmoszférateremtés 

mentén, majd elemzése alapján (15 pont) 

b) tegyen javaslatot az elveszett részlet cselekménymenetére! (10 pont) 

  

 

A feladat megoldására – melyet a film megtekintése után megismernek a versenyzők, majd 

másodszor is megnézhetik a filmet –, 60 perc áll rendelkezésre. További információ, írásos vagy az 

internetről letölthető segédanyag nem vehető igénybe. 

 

 
A feladatra összesen 25 pont adható  

 

Javítókulcs: 

 

a) A versenyző 15 pontot kap, amennyiben a hiányos elbeszélés alapján a film érvényes 

olvasatát fogalmazza meg, például az alábbiak szerint (vagy más, hasonlóan releváns módon) 

– amelyben egy-egy jó megfigyelés az aláhúzott - a narratívát, a szerepjátékot és az 

atmoszférateremtést jellemző - motívumok szerint 1-1 pontot ér. 

 

 

 

https://youtu.be/qDAtkYomUTA
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A film a thrillerek feszültségfokozó elemeire építve készíti elő a váratlan meglepetést. Azt a 

cselekménymenetet, amely sajnos elveszett, de amelynek a lényege egyértelműen 

kikövetkeztethető az alábbiak logikus egymásra épülése alapján: 

 

- A néptelen-kopár táj; 

- a súlyos zene a madárrikácsolással; 

- a kétfelé ágazó (válasz)út; 

- az anyósülésen a böllérkések; 

- a körte-szilva-barack, mint próbatétel (különösen, hogy körte helyett barackpálinka kerül a 

pohárba); 

- a disznóvágáshoz képest egyértelműen túl magas pénzösszeg, amit a gazda szinte rátukmál a 

böllérmunkára jelentkezőre); 

- a kútba eső pohár a megszólaló baljós zenével; 

- a kút feneketlen sötét mélysége; 

- az ólajtó hirtelen visszacsukása az azt kísérő döbbent arckifejezéssel; 

- a hiányzó rész után a kút belsejéből alulról elkészített beállítás a kútba néző gazdáról; 

- a kút fedelének lehajtása, ami a teljes sötétséget eredményezi; 

- a böllér, aki képtelen mozdulni vagy mondani bármit is; 

- az elhangzó dialóg:„az ijedtségre” 

- a film elején felhangzó súlyos zene ismétlődése 

 

egyaránt azt alapozza meg, készíti elő (illetve az elveszett rész után zárja le), hogy  

a) az ólban nem egy disznó volt; 

b) hogy akármi is volt ott, a rendkívül erősen beexponált kútnak fontos szerepe van a 

cselekménymenetben 

c) ami az ólban volt, az a kútban végezte.  

 

b) A versenyző további 5 pontot kaphat, amennyiben helyesen állapítja meg, hogy a hiányzó 

részből szükségképpen annak a fordulatnak kell következnie, hogy az ólban egy ember volt, 

vagyis a böllérnek egy bérgyilkosságot kellett volna elvégeznie, de valamilyen módon az 

áldozat kijutott az ólból és a kútba veszett, vagyis nem történt meg a gyilkosság.  

 

Végül a versenyző további (maximum) 5 pontot kaphat az elemzés minőségére (2 pontot az 

elemzés koherenciájáért; 1 pontot a nyelvi-stilisztikai minőségéért; valamint 2 pontot az 

egyéni észrevételekért (a nem triviális megfigyelések és összefüggések megfogalmazásáért). 
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„B” feladat 

 

 
 
Nézze meg figyelmesen a levetítésre kerülő médiaszöveget!  
https://youtu.be/6orRXfadyg8 
 

a) A média közönségre vonatkozó hatáselméleteivel kapcsolatos ismeretei alapján válassza ki az 

elhangzottakból az öt legfontosabb gondolatot/állítást! Állításonként mutassa be, indokolja, 

hogyan kapcsolódik az adott megállapítás a hatás-modellek, kritikai nézetek, diskurzusok 

valamelyikéhez! (15 pont) 

 

b) Elemezze a morális pánik fogalmának ismeretében, annak kontextusában a szöveget! 

(Elemzését annak tudatában készítse, hogy az eredeti amerikai műsort, melyből a látott részlet 

származik, több mint négymillóan, míg annak magyar nyelvre fordított változatát 281 ezren 

tekintették meg, és ez utóbbit több mint ötezren meg is osztották néhány hét alatt.) (10 pont) 

 
A feladat megoldására – melyet a médiaszöveg megtekintése után megismernek a versenyzők majd 

másodszor is megnézhetik a filmet –, 60 perc perc áll rendelkezésre. További információ, írásos 

vagy az internetről letölthető segédanyag nem vehető igénybe. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6orRXfadyg8
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Javítókulcs: 

 

a) 3-3 összesen 15 pontot kaphat a versenyző, amennyiben a következő (vagy más, helyes, az 

alábbiakkal érdemben egyenértékű) állításokat nevezi meg és kapcsolja releváns módon 

valamely médiahatás-elméleti diskurzushoz. 

 

- A médiaoptimizmus-médiapesszimizmus diskurzusához kapcsolódnak például a következő 

állítások: „Olyan eszközöket hoztunk létre, amelyek bomlasztják a társadalom felépítésének 

működését.” „Az emberi viselkedés, egymáshoz viszonyulás alapvető értékei semmisülnek 

meg.” „A rövid távú, dopamin alapú visszacsatolási hurkok, amiket mi hoztunk létre, 

tönkreteszik a társadalmat”. „Csak isten tudja, mit tesz a gyermekeink agyával.” 

A médiapesszimisták szerint a média döntően káros hatást gyakorol a társadalomra: ahogy 

például az offenzív politikai propaganda és a gyűlöletbeszéd felel az emberek közötti 

gyűlölködésért, a médiaerőszak a való világban tapasztalható vagy tapasztalni vélt erőszak 

elharapózásáért, úgy a közösségi hálózatok a hamis hírek drámai terjedéséért, az emberi 

kapcsolatok degenerálódásáért. A média-pesszimisták szerint a média okolható azért, mert 

feloldja az emberekben működő és a viselkedésüket szabályozó civilizációs gátlásokat, s 

különösen ártalmas, mert elsősorban a gyerekeket veszélyezteti, akiknek személyisége még 

éretlen, így különösen befolyásolható. 

 

- A direkethatás-modellek, mint például a lövedék-elmélet vagy a farming-elmélet a média 

erős és közvetlen hatásának igazolására szolgáló modellek. A közösségi médiát szervező és 

irányító algoritmusokat pontosan ilyenek láttatja a szövegben a következő állítás: „A 

gondolkodás, ami a Facebookot és a többit létrehozta, hogyan tudjuk a lehető legtöbb idődet 

és tudatos figyelmedet lekötni, vagyis időnként kisebb dopaminlöketet kell adnunk neked, mert 

valaki lájkolt vagy hozzászólt valamihez, ami további tartalmak megosztására késztet, amire 

még több lájkot és hozzászólást kapsz.” 

 

- A média, s különösen az újmédia negatív hatásainak diskurzusában különösen fontos a 

függőség (mint szélsőségesen nagy hatás) problémája. A lájkfüggőség ebben a diskurzusban 

olyan komoly, a droggal asszociálható addikció, amely a dopaminlöketek okozta 

boldogságérzet iránti ellenállhatatlan vágyként fogalmazódik meg – „Ördögi körbe 

kényszerít, ahol azon töröd a fejed, mi legyen a következő lépés, mert újra kell érezned!”; 

„Nehéz most a fiataloknak, mert függők!” 

 

- A használat-és kielégülés modell, miszerint a médiahasználat legfontosabb célja a 

szükséglet-kielégítés, vagyis az örömszerzés, melynek értelmében nem a média használja 

(befolyásolja) az embereket, hanem az emberek használják a médiát; nem a média formálja a 

közvéleményt, hanem domináns módon a közönség formálja a maga szükségleteire a médiát – 

az elhangzott szövegre is vonatkoztatható leírásmód: „Mindannyian azt akarjuk, hogy 

szeressenek. Most 16 millió olyan emberrel akarjuk kedveltetni magunkat, akiket nem is 

ismerünk.” „Azonnali jutalmat kapunk szívecske, lájk és egyetértés formájában, azt hisszük, 

hogy ez az érték és az igazsággal azonosítjuk.” 

 

- A médiamanipuláció jelensége, amely feltételezi a média erős hatását a befogadóra, az 

erősen befolyásolható, gyenge pozíciójú fogyasztó illetve a meghatározó piaci helyzetben 

lévő, erős és tudatos médiaipari szereplő közötti egyenlőtlen viszonyon alapszik. A média 

olyan működése, amelynek jellemzője a társadalmi tudatformálás etikai értelemben súlyosan 

megkérdőjelezhető, olykor kifejezetten nemtelen eszközökkel operáló – például a tudatos 

megtévesztésen alapuló – módja. Ezzel kapcsolható össze az állítás, miszerint „Fel sem 
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fogják, de folyamatosan programozzák Önöket”. „Az emberi pszichológia sérülékenységét 

használják ki -, a fogyasztói internetes vállalkozások az emberi pszichológiából élnek.” 

 

 

b) 1-1 maximum 4 pontot kaphat a versenyző, amennyiben helyesen írja le a morális pánikok 

legalább négy fontos jellemzőjét illetve további 1-1, maximum 5 pontot, amennyiben helyes 

érvekkel elemzi a megadott anyagot a morális pánik fogalma kontextusában az alábbiak 

szerint (vagy más nyelvi megfogalmazással, de releváns szakmai indoklással): 

 

A morális pánik a médiában megjelenő botrányos tartalomra adott szélsőségesen elítélő 

társadalmi reakció. Morális, mert társadalmi érdekeket érint, a társadalom rendjét 

veszélyezteti; pánik, mert intenzív és heves. Minden morális pániknak van bűnbakja, a 

„mumus”, amely valódi személy vagy csoport. A morális pánikok gyors és heves lefolyásúak, 

a fenyegetettség eltúlzása gyakran váltja ki a jogalkotó közbeavatkozását (szabályozás, 

korlátozás, tiltás). 

 

Morális pánikokat okozhat maga a média, ill. egyes érdekcsoportok saját szorongásaik miatt, 

vagy a társadalmi elit gyártja azokat, hogy elterelje a figyelmet a valódi problémákról, illetve 

a közösség szorongásán is alapulhatnak, amelyet a média felnagyít. Az ifjúság „bűnös” 

viselkedése vagy az új, kevéssé ismert kimenetű technológiák és jelenségek különösen 

alkalmasak morális pánikok gerjesztésére. 

 

Az adott szöveg a médián belülről generált morális pánikképzés jellegzetes példájaként is 

értelmezhető. A bűnbak (mumus) kiléte ismert, a közösségi média-ipar meghatározó 

multinacionális (esetünkben amerikai) nagyvállalatairól (Facebook, Snapchat stb.) van szó. A 

közösségi médiavállalkozások kétségesnek tűnő tevékenységét egyre intenzívebb 

médiafigyelem kíséri (sokmillió megtekintés,megosztások, új-és újabb interjúk, műsorok).   

Azonban mégsem beszélhetünk egyértelműen morális pánik-jelenségről, hiszen a társadalom 

többségének félelmén alapuló erős elítélésről egyelőre nincsen szó, a jogalkotó nem indított el 

semmiféle, a pánikjelenségekre jellemző szabályozási folyamatot és - nem utolsó sorban -, az 

sem látszik, hogy gyors lefolyású jelenségről van-e szó, pánikról vagy esetleg olyan 

jelenségről, amelynek valóban súlyos következményei lehetnek. 

 

További 1 pontot kaphat a versenyző az elemzés nyelvi-stilisztikai minőségéért. 

 

  


