
  

Tárgy: Ingyenesen elérhető Alapfilmek a digitális oktatásban  

 

Kedves Pedagógusok! 

 

A rendkívüli helyzet miatt a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. szeretne segítséget nyújtani a 

pedagógusok és a diákok számára az online otthoni oktatásban. A korábban küldött elérhető filmek listáját 

30 címre bővítettük, az I. sz. mellékletben találhatóak a linkek. Az alábbi 30, a nemzeti filmvagyon részét 

képező film jelszó nélkül megtekinthető április 7-ig a Videotorium oldalán. 

Kérjük, amennyiben szeretnének élni a lehetősséggel, olvassák el alábbi tájékoztatónkat! 

A filmeket kizárólag oktatási céllal lehet lejátszani, illetve megtekinteni amennyiben az a tantervnek, 
illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg. A filmek lejátszása, illetve megtekintése 
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. Tilos a filmek elérhetőségét 
jogosulatlan harmadik személy tudomására hozni, azt bármilyen módon nyilvánosságra hozni, illetve 
megosztani. A filmek letöltése, a filmek nyilvános lejátszása, illetve a filmekről történő másolat készítése 
szigorúan tilos és törvénybe ütköző cselekedet, ehhez az NFI, mint a filmek jogtulajdonosa nem járul hozzá. 
 
Kérjük, hogy a diákokat és a szülőket is tájékoztassák arról, hogy a linkeket nyilvános felületen ne osszák 

meg. Köszönjük szíves segítségüket és megértésüket! 

A www.alapfilmek.hu filmtörténeti weboldalunkon a filmekhez tartozó tanári segédanyagokat is szeretnénk 

figyelmükbe ajánlani. A segédanyagok korlátlanul elérhetőek az alapfilmek.hu-n belül a Klassz programban 

rendszerezve korosztály és tantárgyi kapcsolatok szerint.  

Kérjük, regisztráljon hírlevelünkre ITT, csatlakozzon Facebook csoportunkhoz, hogy a legújabb hírekről, 

lehetőségekről időben értesüljön. 

További információ: oktatas@filmarchiv.hu 

 

Üdvözlettel, 

Ráduly György 

igazgató 

Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum 

  

http://www.alapfilmek.hu/
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/klassz
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/klassz
https://filmarchiv.hu/hu/urlapok/hirlevel-regisztracio-1
https://www.facebook.com/groups/klassz.program


  
I. melléklet 

 Film Videotorium link Klassz program – Tanári segédanyag 

1 A ceruza és a radír 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38676 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/a-ceruza-es-a-radir-tanari-segedanyag 

2 A kőszívű ember fiai 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38580 
https://videotorium.hu/hu/recordings/38631 

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/a-koszivu-ember-fiai-2 

3 A Pál utcai fiúk 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38619 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/a-pal-utcai-fiuk-tanari-segedanyag 

4 A tanú (cenzurázatlan) https://videotorium.hu/hu/recordings/38592 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/az-otvenes-evek 

5 Az elhagyott gyermekek  

https://videotorium.hu/hu/recordings/41003 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/az-elhagyott-gyermekek-tanari-segedanyag 

6 Az erdő kapitánya https://videotorium.hu/hu/recordings/40997 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/az-erdo-kapitanya-tanari-segedanyag 

7 Az ötödik pecsét 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38589 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/ember-embertelensegben-az-erkolcsi-dilemmak-kerdese-fabri-zoltan-filmjeiben 

8 Cigányok  

https://videotorium.hu/hu/recordings/40994 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/ciganyok-tanari-segedanyag 

9 Csók, Anyu 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40988 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/csok-anyu-tanari-segedanyag 

10 Édes Anna https://videotorium.hu/hu/recordings/40892 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/kosztolanyi-dezso-edes-anna-1926-fabri-zoltan-1958 

11 Égigérő fű 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38709 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/egigero-fu-tanari-segedanyag 

12 Egri csillagok 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38712 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/egri-csillagok-tanari-segedanyag 

13 Hannibál tanár úr 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38721 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/hannibal-tanar-ur-tanari-segedanyag 

14 Isten hozta, őrnagy úr! 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40961 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/isten-hozta-ornagy-ur-tanari-segedanyag 

15 János vitéz 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38727 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/janos-vitez-tanari-segedanyag 

16 Keressük Dózsát! 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40188 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/keressuk-dozsat-tanari-segedanyag 

17 Két bors ökröcske 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38730 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/ket-bors-okrocske-tanari-segedanyag-1 

18 Körhinta 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38733 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/fabri 

19 Lúdas Matyi 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38739 

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/ludas-matyi-tanari-segedanyag 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/ludas-matyi-tanari-segedanyag-5-6-osztaly 

20 Magasiskola 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38814 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/magasiskola  

21 Megáll az idő 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38361 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/megall-az-ido-tanari-segedanyag 

22 Pacsirta 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38826 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/pacsirta-tanari-segedanyag 

23 Régi idők focija 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40934 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/regi-idok-focija-tanari-segedanyag 

24 Szamárköhögés 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40931 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/szamarkohoges-tanari-segedanyag 

25 Szindbád 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40928 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/a-nyugat-irodalma-filmen 

26 Te 

https://videotorium.hu/hu/recordings/41000 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/te-tanari-segedanyag  

27 Utazás a koponyám körül 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38838 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/utazas-a-koponyam-korul-tanari-segedanyag 

28 Valahol Európában  

https://videotorium.hu/hu/recordings/38841 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/valahol-europaban-tanaris-segedanyag 

29 Vasvirág 

https://videotorium.hu/hu/recordings/40976 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/gelleri-andor-endre-novellai-1930-as-evek-hersko-janos-vasvirag-1958 

30 80 huszár 

https://videotorium.hu/hu/recordings/38679 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából ajánljuk 

 

A változtatás jogát fenntartjuk.  
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