
  

Tárgy: 100 Alapfilm az oktatásban  

 

Kedves Pedagógus Kolléga! 

Örömmel értesítjük, hogy a mai nappal a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. a Videotorium csatornáján 
100 Alapfilmet tesz elérhetővé a köznevelési intézmények számára.  

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum közgyűjteményként nagy szerepet játszik a magyar film közoktatásban 
betöltött szerepkörének bővítésében, az általános és középiskolásokkal, valamint az egyetemistákkal a filmtörténet, 
a filmműfajok, a nagy filmes alkotók életművének megismertetésében. A Filmarchívum az általános iskoláktól az 
egyetemig kínál olyan magyar filmtörténeti alkotásokat, melyek a közismereti tantárgyakhoz társítva minőségi 
tudáshoz juttatja a diákokat. Intézményünk szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a lehető legszélesebb körben 
hozzáférhetővé váljon a tanulás és tanítás során sokoldalúan felhasználható nemzeti filmkincs.  

A csatorna egyelőre tesztüzemmódban működik. A tesztelési időszak alatt szíves türelmüket és segítségüket kérjük, 
a felmerülő technikai hibákról várjuk szíves visszajelzésüket. A Videotoriumot a Kormányzati Fejlesztési és 
Informatikai Ügynökség üzemelteti. A csatlakozásról szóló tájékoztatót az I. sz. mellékletben olvashatja el.   

A filmeket (II. sz. melléklet) 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. 

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@nfi.hu 

 

 

Üdvözlettel, 

Ráduly György 

igazgató 

Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum 

 

 

Budapest, 2021. november 11. 

  

http://www.alapfilmek.hu/
https://nfi.hu/files/document/document/1376/I.sz.melleklet-KIFU_tajekoztato.pdf
https://nfi.hu/files/document/document/1378/II.sz.melleklet_100_Alapfilm.pdf
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. sz. melléklet 

Oktatási intézmény csatlakozása a Videotoriumhoz 
 

Az eduID a magyar oktatási, kutatási és közgyűjtemények azonosításra és jogosultságkezelésre létrehozott 
szövetsége, mely a hasonló nemzetközi szövetség (eduGAIN) hazai szereplője. A felhasználóknak egy munkamenet 
alatt csak egyszer kell azonosítania magát (Single Sign-on), így gyorsan, kényelmesen használható. Az eduID-hoz külső 
szolgáltatók partnerként tudnak csatlakozni ezáltal egyszerűsítve az adminisztrációt mind a szolgáltatói, mind az 
intézményi oldalon. Az egyik ilyen szolgáltatás a Videotorium, melyet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (KIFÜ) tart fent kulturális, tudományos és oktatási filmek megosztására. 

 

EduID-hoz csatlakozott intézmények  

A tanári eduID igénylést a felhasználó az oktatási intézmény rendszergazdájánál teheti meg, aki a KIFÜ 
adminisztrációs felületén állíthatja azt be. Az intézményi rendszergazda a http://sulinet.niif.hu/node oldalon 
szerezhet információt az eduID beállításaihoz. 

KIFÜ elérhetősége EduID beállítással kapcsolatban: ugyfelszolgalat@kifu.hu   

 

EduID-vel nem rendelkező, de Diákháló ip tartományába eső intézmények  

Azoknál az intézményeknél, ahol az intézmény hálózati tartománya a 195.199.0.1-195.199.255.254 tartományba esik 
(Diákháló) a felhasználó tanárnak a Videotorium oldalon csak egy sima regisztrációt kell elvégeznie felhasználónév-
jelszó párossal. A regisztrációról a megadott levelezési címére megerősítő levelet küld a KIFÜ. Előfordulhat, hogy ezt 
adott levelező programok (Pl gmail) SPAM-nek minősítik, így ha rövid időn belül nem érkezik meg az INBOX mappába, 
akkor a SPAM mappában is meg kell nézni. A megerősítés nélkül a regisztráció nem jön létre! 

Saját azonosítási megoldással nem rendelkező intézmények  

A Menedzselt EduID IdP szolgáltatás a KIFÜ saját azonosítási megoldással nem rendelkező intézmények számára 
nyújtott felhasználó menedzsment és azonosító szolgáltatása. A szolgáltatás keretében a KIFÜ biztosítja a technikai 
rendszert amely lehetővé teszi az eduID csatlakozást és az intézmények számára egy dashboard-ot, amelyen a 
felhasználókat tudja menedzselni. 

A tanári eduID igénylést az oktatási intézmény rendszergazdája a KIFÜ-nél teheti meg. 

KIFÜ elérhetősége Menedzselt EduID IdP szolgáltatás igénylésével kapcsolatban: ugyfelszolgalat@kifu.hu 

 
Javasoljuk az intézményeknek, hogy az EduID szolgáltatás vagy a Menedzselt EduID szolgáltatás segítségével 
léptessék be felhasználóikat a Videotoriumba. Ezen azonosítási formák esetén a felhasználók otthonról is be tudnak 
lépni a Videotorium felületére. Ip címmel történő azonosítás esetén csak a megadott tartományból van lehetőség a 
felvételek elérésére, otthoni ip címmel nem fog működni. 

https://videotorium.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@kifu.hu
mailto:ugyfelszolgalat@kifu.hu


  

II. sz. melléklet 

 

 Film  
Itt tekinthető meg a film 
Videotorium link 

Alapfilmes szócikk Klassz program – Tanári segédanyag 

1. 80 huszár (Sára Sándor, 1978) https://videotorium.hu/hu/recordings/38679 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/80-huszar-1  

2. A beszélő köntös (Radványi Géza, 1941) https://videotorium.hu/hu/recordings/38649 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-beszelo-
kontos 

 

3. A ceruza és a radír (Macskássy Gyula - Várnai György, 1960) https://videotorium.hu/hu/recordings/38676  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-ceruza-es-
a-radir  

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

4. A csodacsatár (Keleti Márton, 1956) https://videotorium.hu/hu/recordings/38646 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-csodacsatar   

5. A három nyúl (Dargay Attila, 1972) https://videotorium.hu/hu/recordings/40889 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-harom-nyul  

6. A kis Valentinó (Jeles András, 1979) https://videotorium.hu/hu/recordings/38604 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-kis-
valentino 

 

7. A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Macskássy Gyula, 1951) https://videotorium.hu/hu/recordings/38586 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-kiskakas-
gyemant-felkrajcarja 

 

8. A kőszívű ember fiai – I. rész (Várkonyi Zoltán, 1965) https://videotorium.hu/hu/recordings/38580 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-koszivu-
ember-fiai-1  

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/a-koszivu-ember-fiai-2  8. A kőszívű ember fiai – II. rész (Várkonyi Zoltán, 1965) https://videotorium.hu/hu/recordings/38631 

9. A légy (Rófusz Ferenc, 1981) https://videotorium.hu/hu/recordings/38643 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-legy-1  

10. A locsolókocsi (Kézdi-Kovács Zsolt, 1973) https://videotorium.hu/hu/recordings/38364 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-locsolokocsi  

11. A monológ (Kovásznai György, 1963) https://videotorium.hu/hu/recordings/40002 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/kovasznai-
gyorgy-a-monolog-1963 

 

12. A munka akrobatái (Simonyi Lia, 1939) https://videotorium.hu/hu/recordings/40020  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-munka-
akrobatai 

 

13. A Nap és a Hold elrablása (Reisenbüchler Sándor, 1968) https://videotorium.hu/hu/recordings/40023 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-nap-es-a-
hold-elrablasa 

 

14. A Pál utcai fiúk (Fábri Zoltán, 1968) https://videotorium.hu/hu/recordings/38619 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-pal-utcai-
fiuk-1  

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

15. A piros pöttyös labda (Csernák Tibor, 1961) https://videotorium.hu/hu/recordings/38616  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-piros-
pottyos-labda 

 

16. A szél (Varga Csaba, 1985) https://videotorium.hu/hu/recordings/40014  https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-szel  

17. A szentgalleni kaland (Imre István, 1961) https://videotorium.hu/hu/recordings/40233 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-
szentgalleni-kaland 

 

18. A tanítványok (Bereményi Géza, 1985) https://videotorium.hu/hu/recordings/40907 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tanitvanyok  

19. A tanú - cenzúrázatlan (Bacsó Péter, 1969) https://videotorium.hu/hu/recordings/38592 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tanu-1  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/az-otvenes-evek  

20. A tizedes meg a többiek (Keleti Márton, 1965) https://videotorium.hu/hu/recordings/38595 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tizedes-
meg-a-tobbiek-1 

 

21. A tolonc (Kertész Mihály/Michael Curtiz, 1914) https://videotorium.hu/hu/recordings/38607 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tolonc-1  

22. Ab ovo - Homoknyomok (Cakó Ferenc, 1987) https://videotorium.hu/hu/recordings/40236  https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/ab-ovo  

23. Állami Áruház (Gertler Viktor, 1952) https://videotorium.hu/hu/recordings/38574 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/allami-aruhaz  

24. Amerikai anzix (Bódy Gábor, 1975) https://videotorium.hu/hu/recordings/38658 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/amerikai-
anzix 

 

25. Angi Vera (Gábor Pál, 1978) https://videotorium.hu/hu/recordings/38622 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/angi-vera 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/az-otvenes-evek  

  

https://videotorium.hu/hu/recordings/38679
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/80-huszar-1
https://videotorium.hu/hu/recordings/38649
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-beszelo-kontos
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-beszelo-kontos
https://videotorium.hu/hu/recordings/38676
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-ceruza-es-a-radir
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-ceruza-es-a-radir
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/a-ceruza-es-a-radir-tanari-segedanyag
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/a-ceruza-es-a-radir-tanari-segedanyag
https://videotorium.hu/hu/recordings/38646
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-csodacsatar
https://videotorium.hu/hu/recordings/40889
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-harom-nyul
https://videotorium.hu/hu/recordings/38604
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-kis-valentino
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-kis-valentino
https://videotorium.hu/hu/recordings/38586
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-kiskakas-gyemant-felkrajcarja
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-kiskakas-gyemant-felkrajcarja
https://videotorium.hu/hu/recordings/38580
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-koszivu-ember-fiai-1
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-koszivu-ember-fiai-1
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/a-koszivu-ember-fiai-2
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/a-koszivu-ember-fiai-2
https://videotorium.hu/hu/recordings/38631
https://videotorium.hu/hu/recordings/38643
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-legy-1
https://videotorium.hu/hu/recordings/38364
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-locsolokocsi
https://videotorium.hu/hu/recordings/40002
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/kovasznai-gyorgy-a-monolog-1963
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/kovasznai-gyorgy-a-monolog-1963
https://videotorium.hu/hu/recordings/40020
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-munka-akrobatai
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-munka-akrobatai
https://videotorium.hu/hu/recordings/40023
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-nap-es-a-hold-elrablasa
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-nap-es-a-hold-elrablasa
https://videotorium.hu/hu/recordings/38619
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-pal-utcai-fiuk-1
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-pal-utcai-fiuk-1
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/a-pal-utcai-fiuk-tanari-segedanyag
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/a-pal-utcai-fiuk-tanari-segedanyag
https://videotorium.hu/hu/recordings/38616
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-piros-pottyos-labda
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-piros-pottyos-labda
https://videotorium.hu/hu/recordings/40014
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-szel
https://videotorium.hu/hu/recordings/40233
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-szentgalleni-kaland
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-szentgalleni-kaland
https://videotorium.hu/hu/recordings/40907
https://videotorium.hu/hu/recordings/38592
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tanu-1
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/az-otvenes-evek
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/az-otvenes-evek
https://videotorium.hu/hu/recordings/38595
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tizedes-meg-a-tobbiek-1
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tizedes-meg-a-tobbiek-1
https://videotorium.hu/hu/recordings/38607
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/a-tolonc-1
https://videotorium.hu/hu/recordings/40236
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/ab-ovo
https://videotorium.hu/hu/recordings/38574
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/allami-aruhaz
https://videotorium.hu/hu/recordings/38658
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/amerikai-anzix
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/amerikai-anzix
https://videotorium.hu/hu/recordings/38622
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/angi-vera
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/az-otvenes-evek
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-tantargyak/az-otvenes-evek


 Film  
Itt tekinthető meg a film 
Videotorium link 

Alapfilmes szócikk Klassz program – Tanári segédanyag 

26. Apa (Szabó István, 1966) https://videotorium.hu/hu/recordings/40029 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/apa  

27. Az 1812-es év (Reisenbüchler Sándor, 1972) https://videotorium.hu/hu/recordings/40032 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/az-1812-es-ev  

28. Az aranyember (Korda Sándor, 1918) https://videotorium.hu/hu/recordings/44274 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/az-
aranyember-2 

 

29. Az ebéd (Varga Csaba, 1980) https://videotorium.hu/hu/recordings/38652 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/az-ebed  

30. Az elhagyott gyermekek (Kertész Pál, 1946) https://videotorium.hu/hu/recordings/41003  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/az-elhagyott-
gyermekek  

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

31. Az erdő kapitánya (Dargay Attila, 1988) https://videotorium.hu/hu/recordings/40997 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/az-erdo-
kapitanya-1 

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/az-
erdo-kapitanya-tanari-segedanyag 

32. Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán, 1976) https://videotorium.hu/hu/recordings/38589 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/az-otodik-
pecset-2  

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

33. Árvácska (Ranódy László, 1976) https://videotorium.hu/hu/recordings/38625 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/arvacska  

34. Babfilm (Foky Ottó, 1975) https://videotorium.hu/hu/recordings/40050 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/babfilm-2  

35. Bizalom (Szabó István, 1979) https://videotorium.hu/hu/recordings/40047 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/bizalom  

36. Budapesti tavasz (Máriássy Félix, 1955) https://videotorium.hu/hu/recordings/38682 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/budapesti-
tavasz 

 

37. Cigányok (Sára Sándor, 1962)  https://videotorium.hu/hu/recordings/40994 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/ciganyok  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/ciganyok-tanari-segedanyag  

38. Csillagosok, katonák (Jancsó Miklós, 1967) https://videotorium.hu/hu/recordings/40065 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/csillagosok-
katonak 

 

39. Csinibaba (Tímár Péter, 1997) https://videotorium.hu/hu/recordings/38688 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/csinibaba  

40. Csók, anyu (Rózsa János, 1986)  https://videotorium.hu/hu/recordings/40988 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/csok-anyu  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-
tanorak/csok-anyu-tanari-segedanyag  

41. Daliás idők (Gémes József, 1984) https://videotorium.hu/hu/recordings/38697 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/dalias-idok  

42. Egri csillagok (Várkonyi Zoltán, 1968) https://videotorium.hu/hu/recordings/38712 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/egri-csillagok-
1  

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

43. Elégia (Huszárik Zoltán, 1965) https://videotorium.hu/hu/recordings/40895 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/elegia  

44. Ez történt Budapesten (Hamza D. Ákos, 1944) https://videotorium.hu/hu/recordings/40080 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/ez-tortent-
budapesten-1 

 

45. Édes Anna (Fábri Zoltán, 1958) https://videotorium.hu/hu/recordings/40892 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/edes-anna  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/kosztolanyi-dezso-edes-anna-1926-fabri-
zoltan-1958  

46. Égigérő fű (Palásthy György, 1979) https://videotorium.hu/hu/recordings/38709 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/egigero-fu-1  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-
tanorak/egigero-fu-tanari-segedanyag  

47. Ének a búzamezőkről (Szőts István, 1947) https://videotorium.hu/hu/recordings/40098 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/enek-a-
buzamezokrol 

 

48. Fehérlófia (Jankovics Marcell, 1981) https://videotorium.hu/hu/recordings/40107 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/feherlofia-1  

49. Fekete vonat (Schiffer Pál, 1970) https://videotorium.hu/hu/recordings/40116 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/fekete-vonat  

50. Gázolás (Gertler Viktor, 1955) https://videotorium.hu/hu/recordings/38718 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/gazolas 
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51. Gyöngyvirágtól lombhullásig (Homoki-Nagy István, 1952) https://videotorium.hu/hu/recordings/40125 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/gyongyviragt
ol-lombhullasig-1 

 

52. Habfürdő (Kovásznai György, 1979) https://videotorium.hu/hu/recordings/40167 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/habfurdo  

53. Hahó, Öcsi! (Palásthy György, 1971) https://videotorium.hu/hu/recordings/40898 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/haho-ocsi-1  

54. Hannibál tanár úr (Fábri Zoltán, 1956) https://videotorium.hu/hu/recordings/38721 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/hannibal-
tanar-ur-2  

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

55. Ház a sziklák alatt (Makk Károly, 1958) https://videotorium.hu/hu/recordings/40155 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/haz-a-sziklak-
alatt 

 

56. Hosszú futásodra mindig számíthatunk (Gazdag Gyula, 1968)  https://videotorium.hu/hu/recordings/40158 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/hosszu-
futasodra-mindig-szamithatunk 

 

57. Hyppolit, a lakáj (Székely István, 1931) https://videotorium.hu/hu/recordings/40164 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/hyppolit-a-
lakaj-2 

 

58. Isten hozta, őrnagy úr! (Fábri Zoltán, 1969) https://videotorium.hu/hu/recordings/40961 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/isten-hozta-
ornagy-ur-1  

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

59. Isten veled, kis sziget! (Reisenbüchler Sándor, 1987) https://videotorium.hu/hu/recordings/40242 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/isten-veled-
kis-sziget-1 

 

60. János Vitéz (Jankovics Marcell, 1973) https://videotorium.hu/hu/recordings/38727 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/janos-vitez-2  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-
tanorak/janos-vitez-tanari-segedanyag  

61. Kádár Kata (Szőts István, 1942) https://videotorium.hu/hu/recordings/40245  https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/kadar-kata  

62. Keménykalap és krumpliorr (Bácskai Lauró István, 1978) https://videotorium.hu/hu/recordings/40937 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/kemenykalap
-es-krumpliorr-1 

 

63. Keressük Dózsát! (Maurer Dóra, 1973) https://videotorium.hu/hu/recordings/40188  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/keressuk-
dozsat  

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

64. Két bors ökröcske  (Macskássy Gyula, 1955) https://videotorium.hu/hu/recordings/38730 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/ket-bors-
okrocske  

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

65. Körhinta (Fábri Zoltán, 1955)  https://videotorium.hu/hu/recordings/38733 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/korhinta-2  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-
tanorak/fabri  

66. Küzdők (Jankovics Marcell, 1977) https://videotorium.hu/hu/recordings/40197 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/kuzdok  

67. Látta-e már Budapestet télen? (Dáloky János, 1940) https://videotorium.hu/hu/recordings/40230 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/latta-e-mar-
budapestet-telen 

 

68. Légy jó mindhalálig (Ranódy László, 1960) https://videotorium.hu/hu/recordings/40925 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/legy-jo-
mindhalalig 

 

69. Liliomfi (Makk Károly, 1954) https://videotorium.hu/hu/recordings/38736 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/liliomfi  

70. Lúdas Matyi (Dargay Attila, 1977) https://videotorium.hu/hu/recordings/38739 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/ludas-matyi-2  

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  

71. Macskafogó (Ternovszky Béla, 1986) https://videotorium.hu/hu/recordings/38802 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/macskafogo-1  

72. Macskajáték (Makk Károly, 1974) https://videotorium.hu/hu/recordings/38805 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/macskajatek  

73. Magasiskola (Gaál István, 1970) https://videotorium.hu/hu/recordings/38814 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/magasiskola  https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/magasiskola  

74. Makra (Rényi Tamás, 1972) https://videotorium.hu/hu/recordings/40919 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/makra  

75. Megáll az idő (Gothár Péter, 1982) https://videotorium.hu/hu/recordings/38361 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/megall-az-
ido-1  

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/megall-az-ido-tanari-segedanyag  
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76. Mephisto (Szabó István, 1981) https://videotorium.hu/hu/recordings/38799 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/mephisto-2  

77. Miheztartás végett (Dárdai István, Szalai Györgyi, 1971) https://videotorium.hu/hu/recordings/40949 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/mihez-tartas-
vegett 

 

78. Moszkva tér (Török Ferenc, 2001) https://videotorium.hu/hu/recordings/40958 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/moszkva-ter-
2 

 

79. Moto perpetuo (Vajda Béla, 1980) https://videotorium.hu/hu/recordings/40991  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/moto-
perpetuo 

 

80. Mozgókép analízis (Tímár Péter, 1977) https://videotorium.hu/hu/recordings/38811 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/mozgokep-
analizis 

 

81 Napló szerelmeimnek (Mészáros Márta, 1987) https://videotorium.hu/hu/recordings/38817 https://videotorium.hu/hu/recordings/38817   

82. Négy bagatell (Bódy Gábor, 1975) https://videotorium.hu/hu/recordings/38820 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/negy-bagatell  

83. Öt perc gyilkosság (Nepp József, 1966) https://videotorium.hu/hu/recordings/38823  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/naplo-
szerelmeimnek 

 

84. Pacsirta  (Ranódy László, 1963)   https://videotorium.hu/hu/recordings/38826 https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/pacsirta  
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmek-es-
tantargyak/pacsirta-tanari-segedanyag  

85. Pályamunkások (Gaál István, 1957) https://videotorium.hu/hu/recordings/41006 
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/palyamunkas
ok 

 

86. Pókfoci (Rózsa János, 1976) https://videotorium.hu/hu/recordings/43758  https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/pokfoci   
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