
Kedves Színész munkatársak!   
  

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy hogyan készíthetsz otthon, jó minőségű hangfelvételt a lehető 
legkisebb anyagi ráfordítással, hogy ebben a szorult helyzetben mégiscsak tudjunk, tudjatok 
dolgozni.  

Kérjük, hogy azok is olvassák el, akiknek már van kiépített rendszerük. Természetesen 
használhatják azt, de a műszaki követelmények őket is érintik! 

Az anyagokat (kép, eredeti hang) Google Drive-on fogjátok kapni. Link formájában, csak rá kell 
kattintani. Tartalmazza az eredeti hangot, képet, kiejtési listát és a timekódozott szövegkönyvet. 
Valamint tartalmazni fogja a szereplő nevét, amit a rendező kiosztott. (Narrátor, Nő1, John, Piros 
sapkás Ffi…stb.)  A felvétel időpontja tőletek függ, a leadási határidőt a gyártásvezető fogja veletek 
megosztani. Az ellenőrzés és esetleges pótok kiírása a rendező feladata. Meggyőződésünk, hogy 
senkit sem lehet kihagyni a munkafolyamatokból. 

A tartalmak a Megrendelőink előzetes engedélyével kerülnek kiküldésre. Nyomatékosan kérünk 
Mindenkit, hogy a kapott anyagokat ne továbbítsák, ne másolják, ne osszák meg, vicces Facebookos 
videókat ne készítsenek. Ezek az anyagok a Megrendelő tulajdonát képezik. 

A csatlakozás feltétele, hogy a link elfogadásával vállaljátok a titoktartást. 

Amennyiben kérdésetek van, azt a crew@directdubstudios.hu e-mail címen, kizárólag írásban 
tegyétek fel. Válaszolni fogunk rá. 

Lenti anyag nem vitaindító tanulmány, hanem sok ember több napos munkájának eredménye. 
Tesztelve és kipróbálva. Kérjük, hogy amennyiben szeretnétek velünk dolgozni, ezt fogadjátok el. 

Reméljük, hogy sokakon tudunk segíteni. 

 
Üdvözlettel, 

Bor Zoltán és a DDS Csapata  

 

 



Felvétel készítése otthon a REAPER program 
segítségével. 

 
A REAPER telepítése: 

 
 
A program letöltéséhez látogass el a https://www.reaper.fm/ oldalra. Töltsd le 
az operációs rendszerednek megfelelő telepítőt. 
 

 
 
Indítsuk el a telepítőt. 
Mac: egyszerűen húzzuk a REAPER64-et az Applications mappába. Kész is 
vagyunk. 
 

    



WIN: 

   
 

  
 
 

   
 
Windows alatt, a videók probléma mentes kijátszásához szükség lehet a codec 
pakk feltelepítésére. Ezt itt érheted el: http://aegiscorp.free.fr/ffmpeg/ 
Válaszd ki az operációs rendszerednek megfelelőt, töltsd le, csomagold ki, és a 
fájlokat másold a REAPER program könyvtárába: 
C:\Program Files\REAPER, vagy C:\Program Files(x86)\REAPER 
  



Ezzel el is készültünk a telepítéssel. Jelenleg a program 60 napig ingyen 
használható. Erre az alábbi tábla figyelmeztet. Öt másodperc múlva 
aktivizálódik a Still Evaluating gomb. Erre kattintva használható a program. 
 



Hangkártya/Mikrofon beállítása 
 
A Reaper első indítását követően el kell végezni néhány beállítást, elsősorban be kell állítani 
az audio eszköszt, amit használni szeretnénk. 
 

 

 
Az Audio/Devices menüpont alatt található Audio system nevű legördülö menüben ki kell 

választani a használni kívánt hangkártyát/USB-s mikrofont. Miután ezzel megvagyunk, 
kattintsunk az OK gombra. 

  



Még pár beállítást meg kell ejtenünk: 
 
Pipáljuk be az Options/New recording that overlaps existing media items-nél, a /középső/ tape 
módot. 
 

 
 
A Ripple editing-et tegyük inaktívvá. Különben nem lesznek külön-külön mozgathatóak a 
felvételeink, ha esetleg kicsit előbbre kéne húzni valamelyiket. 
 

 
 
Állítsunk be felfutást /pre roll/ a felvételek elé. Options/Metronome/pre-roll settings, alul a 
Pre-roll nál, pipáljuk be az alsó két kockát. /mindhármat bepipálhatjuk igazából és akkor 
lejátszáskor is lesz felfutás/ A Pre-roll measures értéket állítsuk 1-re. 
 

   



Nyissuk meg az Options/Preferences beállítási panelt. Itt a Recording fülön szedjük ki a 
nyíllal jelölt „on stop” négyzetből a pipát. 
 
 

 
  



Template előkészítése 
 
Első lépésben dugjuk be a fejhallgatónkat, de egyelőre ne vegyük fel a fejünkre! Erre azért 
van szükség, hogy a mikrofon ne gerjedjen össze a számítógép, laptop hangszórójával. 
 
Nyissuk meg a DDS-től kapott munkaanyagot (filmcím.rpp). 
 
Ezután élesítsük a felvételi csatornát, a képen látható gomb megnyomásával. 
 

 
 
Miután ezzel megvagyunk, a felvételi (piros) sávon ellenőrizzük a bemenetet, a legördülő 
menüben kiválasztjuk a mikrofonunk, hangkártyánk megfelelő bemenetét. Ha minden 
rendben, akkor a kivezérlésjelzőnkön megjelenik a jel. 
 
Erre a lépésre abban az esetben van csak szükség, amennyiben a Record gomb megnyomását 
követően nem jelenik meg jel a csatornán, azaz a mikrofonba beszélve nem látjuk, hogy 
mozogna a kivezérlésmérő. 
 



 
 
Azután, hogy ezeket a beállításokat elvégeztük, mentsünk rá a sessionre a „Save Project” 
parancsra kattintva, vagy a „Ctrl+S” billentyűkombináció használatával. 
 

 



Felvétel: 
 
Első lépés a project megnyitása, onnan, ahová a letöltött projectet másoltad. 
 

 
 
Miután megnyitottad a Projectet, ezt látod, illetve a szürke sávban lesz az eredeti 
hang, amit NEM tudsz változtatni. A halvány piros sávba tudod a hangodat 
felvenni. 
 

 



Ha ilyen nagyon piros a sávod, akkor rá kell kattintanod a piros üres részre, 
hogy tudj felvételt készíteni: 
 

 
 
A kép alján lévő nagy számokra kettőt kattintva tudsz beírni IDŐT (a felugró 
ablakba), hogy a gép oda ugorjon. A formátum kékkel kiemelve látható!!!  
óra:perc:másodperc:00 A szövegkönyvben található timecode elé álljatok egy 
másodperccel. 

      
 
A felvétel/lejátszás startját megadhatod úgy is, hogy a kurzort (I) egyszerűen 
kattintással lerakod a szürke csíkos sávra, és akkor a KÉK csíktól indul, 3mp 
felfutással. Segíthet a felette lévő idősáv. 
 

  



Itt látható egy műszer, ami a hang szintjét mutatja. Törekedned kell arra, hogy a 
piros csík a 18-12 közötti sávban mozogjon. A piros +0,0 semmiképpen se 
világítson ! 
 

 
  



A képernyőt jobbra/balra a lenti görgető sávval mozgathatod (most kék), fel/le a 
jobb oldalon lévővel. 
 

 
 
Nagyítani, kicsinyíteni a timeline jobb oldalán alul található + illetve – 
gombokkal lehet. Illetve az egeret a timeline fölé húzva az egér görgőjével. 
 

  
 

Felvétel készítés - a megadott pozíciótól - a 
piros gomb megnyomásával vagy CRTL+R 
billentyűkombinációval kezdeményezhető. A 
STOP/PLAY a Space billentyű. 

 
Miután a felvételeket elkészítetted, jöhet a RENDERelés. 
  



A felvétel elkészítése utáni lépések: 
 
 
Jelöljük ki a felvételi sávot, a piros részre kattintva. Ekkor világosabb színűre változik, ebből 
tudjuk, hogy kijelöltük. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
File menü a felső legördülő menüből,                                         Itt válasszuk ki a “Render...” 
menüpontot. 

 
 
 



A Render menü kiválasztása után a következő ablak jelenik meg: 

 
Nagyon fontos, hogy a képen látható módon legyenek beállítva a műszaki paraméterek. 
Elméletileg neked csak a négyes pontot kell beállítanod. Ez a fájlnév. 
 
1: Stems (selenced tracks) 
 
A hang kimentése csak a kijelölt (record) hangsávra vonatkozik. 
 
2: Entire project 
 
A kimentett anyag a teljes hosszúságot lefedi 
 
3: Browse... 
 
Ennek a gombnak a segítségével lehet kiválasztani, hogy a renderelésre váró sávot hová 
mentse el. Itt a számítógép asztalát javasoljuk kiválasztani. 



 
4: File name: 
 
Itt lehet elnevezni a rendelésre váró file nevét. Az elnevezés a következő: 
film_cime_szinesz_neve 
 
NAGYON FONTOS HOGY CSUPA KISBETŰVEL ÍRJUK, ÉS CSAK AZ ANGOL ABC 
BETŰIT HASZNÁLJUK! Tehát ékezetes katakterek nélkül! 
 
5: Sample rate: 
 
Itt válasszuk ki a 48000Hz-es beállítást. 
 
6: Channels: 
 
Itt lehet kiválasztani, hogy mono audio legyen a file. 
 
7: Format: 
 
A file formátuma. Wav-ot válasszunk! 
 
8: WAV bit depth: 
 
Bitráta állítási lehetőség. Válasszuk ki a 16 bites mintavételeséi beállítást. 
 
9: Render: 
 
Végül a “Render” gombbal indíthatjuk el a folyamatot. 
 
Ha a Render elkészült, a kész hang anyagot visszatöltheted a DDS-től kapott elérhetőségre.



Ajánlások 
 
 

Ez az a fejezet, amit nagyon nehéz megírni, mert a kialakult helyzetből 
szeretnénk a legjobbat kihozni. 
 
Törekedni kell a lehető legjobb minőségű felvétel elkészítésére, az adott 
körülmények között. Legyünk fegyelmezettek. Szeretnénk felhívni a 
figyelmeteket, hogy csak kifogástalan, ( baki mentes, zaj mentes stb.) 
munkát tudunk elfogadni. 

 
 
Akusztika: 
 

Talán a legnehezebb pont. Igyekezzünk olyan helyiségben kialakítani a 
kis felvételi pontunkat, ami kevésbé cseng-bong. Ha vannak jó vastag sötétítő 
függönyök, húzzuk be őket. Használhatunk pokrócokat, paplanokat, amikkel 
körülvéve magunkat csökkenthetjük a reflexiókat.  
Lehetőleg minél zajmentesebb legyen ez a helyiség.  Nem jó mondjuk a hűtő 
mellé ülni. Fontos, hogy a mögötted lévő tér is csillapítva legyen! 
Javasoljuk továbbá, hogy a mikrofon talpai alá tegyünk szivacsot. Ezzel 
csökkentve a nemkívánatos rezgéseket. 
 
Mikrofon: 
 
Az abszolút minimalista 
elvárásoknak éppen megfelelő 
kategória az USB-s mikrofonok 
közül pl. A RODE NT USB. Kis 
állvánnyal, popfilterrel. Előnyük az 
USB-s mikrofonoknak, hogy nem 
kell megtanulni még a hangkártyát is 
kezelni. Használatukhoz nem kell 
hangkártya. Cserébe szerényebb 
minőséget produkálnak. De nem 
rosszak. 

 
 

  



 
Ilyen még az Audio-
Technica AT2020 USBi 
Szintén kis állvánnyal rendelkezik. 
Popfiltere viszont nincs. 
 
 
 

 
 
 
 
Vagy a the t.bone SC440 USB. Se 
állvánnyal, se popfilterrel nem 
rendelkezik. Ezekről magunknak 
kell gondoskodnunk. 
 
 
 
 
Végső megoldásként 
Auna MIC-900 USB Cardioid Studio 
Condenser Microphone (Plug & Play, 
USB Connector 
 
 
 
 
 
Ha pénztárcánk megengedi, és az 
igényeink is nagyobbak, vehetünk 
külön mikrofont, és hangkártyát. 
Állványról és popfilterről is 
gondoskodnunk kell. Vannak előre 
összeállított csomagok is kedvező 
áron. Ilyen a Focusrite Scarlet Solo 
Studio, a Rode AI-1 Complette 
Studio Kit stb. 
Aztán a határ a csillagos ég. 
 

 

 
 
 

 
 
 



Telepítsük fel az USB mikrofonunk/hangkártyánk illesztőprogramját a 
gyártó leírásának megfelelően. Erre nem térünk ki, mert ez minden gyártónál 
más. Újraindítás után használhatónak kell lennie az eszközünknek. 

 
Ha mindenünk megvan, elkezdhetjük beszintezni a rendszert. Ez szintén 

egy nagyon fontos pont, mert egy rosszul beállított rendszerrel felvett anyagot 
nehéz utómunkázni, adott esetben használhatatlan felvétel lehet az eredménye. 
Mi azt kérjük, hogy NE! használjatok fölöslegesen equalizereket 
(hangszínszabályozókat), és dinamika kompresszorokat. Majd keverésnél 
megoldjuk, ha kell. Az előfokozatok bemeneti szintjét, (GAIN) vagy az USB 
mikrofon szintjét úgy állítsátok be, hogy normál beszéd hangerőnél a felvevő 
szoftverben a kivezérlésjelző átlagban, -18dB és -12dB közötti szintet mutasson! 
Ez nagyon fontos! 

 

  
 
Mivel a felvételek nem műteremben készülnek, hanem házi 

körülmények között, a normálisnál kisebb távolságot kell tartanunk. Ez egy 
arasznyi legyen a mikrofon és a szánk között, viszont így ne egyenesen a 
mikrofonra beszélj, hanem kb 10-20 fokkal balra, vagy jobbra, vagy kicsit a 
miki fölé, különben a levegő belepüffen a mikrofonba. Ha túlságosan 
elfordulsz, szintén használhatatlan lesz a felvétel!! Közelebb ne menjünk 
dübbenés veszély miatt, távolabb se, mert teres lesz a felvételünk. 
Fülhallgatót kell használni a felvétel készítéséhez! A hangerejét úgy kell 
beállítani, hogy ne szóljon ki a füles alól, a miki ne vegye fel. Az eredeti és a 
felvett hang arányát most TE! beállíthatod magadnak. Az eredeti hang 
erejét változtatva állítsd be az arányokat, hogy az neked kényelmes legyen. 

 



 
 
És kezdődhet a felvétel! Ha bakizunk, vagy bármi egyéb történik, 

ismételjük meg a felvételt. Ezt akárhányszor megtehetjük. Próbálgassuk a 
rendszert, hogy megszokjuk a működését. 

 
Ha van már megszokott programod otthon, akkor természetesen azt 

használd, de kérünk, hogy tartsd be az itt leírtakat. 
 
Ha valakinek kell segítség a beállításban, szóljon. Szívesen segítünk. Nem 

olyan nehéz beállítani a dolgokat. 
 
Reméljük, hogy tudtunk segíteni és elkezdhetjük az otthoni munkát. 
 
 
Bederna László 
Borbás-Tóth Imre 
Halas Péter 
Hollósi Péter 


