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Felkeresett iskolák adatai: 
 
TAMÁSI ÁRON GIMNÁZUM 
1124 Mártonhegyi 34. 
 
Igazgató: Szathmári Zoltánné 
 tel: 156-14-89.   202-47-76 
 
Az előzetesen megbeszélt találkozó ellenére következő alkalommal határozottan 
elutasító, nem hajlandó semmilyen személyes kontaktusra. 
Sajár rajztanára van, aki teljes körűen meg tudja oldani az iskola minden problémáját a 
médiaoktatással kapcsolatban.  
Erdélyi Katalin rajztanár, az Iparművészetin tanul, nem derült ki, hol.  
A tesztet postán megkapta, nem reagált. 
 
 
ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZS SZKI, BUDAÖRS 
2040 Szabadság út 162.  
23/420-539 
ig: Tóth Béla 
igh. Árendás Péter 
A telefonos megkeresésre közli, hogy newm enged be az iskolába. Valaki már beszélt 
vele médiaügyben, és pénzt kért a szolgáltatásokért.  
Iskolája nem fogad el kívülről semmiféle iránymutatást, vagy propagandát.  
Írásbeli tájékoztatást kér. A tájékoztatót megküldtük, reagálás nincs.  
 
 
SZIGETI GYÖRGY MŰSZAKI SZKI 
1126 Márvány u. 32. 
tel: 156-59-28 fx: 156-54-46 
ig:Molnár Géza 
igh: Kozma Béláné, vele kell tárgyalni 
AZ iskola a PHARE program része, érdeke az együttműködés, hogy teljesíthesse a 
programot. 
Internettel rendelkezik, erőteljes számítógépes fejlesztést terveznek.  
A számítógépes médiára fejlesztenek, a multimédia egyik szakterületük lesz.  
A vizuális kultúrát A B C részre osztva oktatják, integrálva, a magyar, a történelem és a 
szakrajz tárgyakba.  
Továbbképzésekre szívesen küld embert, várhatóan magyarost. 
ISKOLA@SZIGETI.ISK.HUNINET.HU. 
 
 



 
KOSSUTH LAJOS KÖZG. SZKI.  
1126 Márvány u. 32. 
tel: 156-54-82 
 
Telefonos megkereséskor nem vállalja a személyes találkozót. Nekik a médiaoktatással 
nincs dolguk, elméleti szinten beépítette a helyi tantervbe, magyarba integrálva, de 
tanár még nincs hozzá, nevet nem tud mondani. Valószínűleg nem is akar. Csak papíron 
kíván megfelelni a NAT-nak, a kérdőívet elfogadta, de nem küldte vissza.  
 
Konkrét írásos segédanyagokat kér, az OKI tanterveket használja. 
 
 
LAUDER ÁLT. ISK. ÉS GIMN. 
IG: Sommer László  
tel: 275-22-40 
 
Többszöri telefonos és személyes megkeresésre sem sikerült érintkezésbe lépni vele. 
Írásos dokumentációt kapott. 
 
 
VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM 
1122 Városmajor u. 71.  
 
A rajz órákba építve kívánják megoldani a mozgóképoktatást, média fakultáció 
indítását tervezik.  
Az RMK befogadó intézménye. 
 
 
KOLOS RICHARD MŰSZAKI SZKI 
1117 Fehérvári út 10. 
ig: Nemes Géza 
Ált igh: Tóth Istvánné 
tel: 166-52-80 
 
Teljes egészében a számítógépes fejlesztésre koncentrálnak, kizárólag szakmai képzés 
érdekli őket, nem tudnak általános szinten energiát fektetni a mozgóképoktatásba. 
 
 
TÖRÖKBÁLINTI KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM 
2045 Szabadság tér 8. 
Ig: Kis Éva 
Mozgóképoktatás kísérleti fakultáció szinten folyik, a helyi tantervbe történő 
beépítéssel még nem foglalkoztak.  
 
 
 
SZABÓ LŐRINC  ÁLT. ISK. ÉS GIMNÁZIUM  



1026 Pasaréti út 191.  
tel: 275-10-97 
Ig: Zoltán László 
Most induló gimnáziumi képzés, emiatt nyitottak az új területek felé.  
Nem dőlt még el, hogy  mely tárgyakba integrálnak, vagy indítanak-e külön tárgyat, de 
nyitottak a tárgy felé, és továbbképzésre is szívesen küldenek embert. 
 
 
NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM 
 
Tel: 23/551-506 
Számítástechnika tagozat, kiemelt német oktatás. 
Magyarba integrálva képzelik a mozgóképoktatást. 
Egy magyar tanárt küldenének továbbképzésre. 
 
 
BAÁR MADAS REFORMÁTUS GIMN.  
1022 Lorántffy Zsuzsanna u. 3. 
tel: 212-2712 212-4770 fx: 212-1495 
Nem alakult ki a koncepció, nem foglalkoztak még a kérdéssel.  
A megbeszélésen meglehetős ellenállást tanúsítottak a tantárgy  iskolai megejelnésével 
kapcsolatban. 
Továbbképzésre küldenének embert: két magyar és talán egy rajz tanárt. 
 
 
KALMÁR LÁSZLÓ SZÁMTECH, SZKI. 
1027 Jurányi u 1. 
tel: 201-49-70 
ig: Jancsó Ferenc 
Az igazgató megbízása nyárig szól, nem mer biztosat nyilatkozni.  
Vizuális oktatás nincs, a NAT-tal kapcsoltban még nem gondolkoztak.  
Küldenének továbbképzésre pedagógust, de a személy bizonytalan. 
  
 
KLEBELSBERG KÚNÓ ÁLT. ISK. ÉS GIMN. 
1025 Szabadság út 35-37. 
tfx: 176-83-44 397-45-69 
SAJOG@ODIN.NET 
Ig: Sajóhelyi Gábor 
 
Az igazgató feltétlenül erősíteni akarja a vizuális kultúrával kapcsolatos tárgyakat. 
Maga is foglalkozott a mozgóképoktatással. Az óraszámok elosztásával és technikai 
feltételekkel vannak gondjaik, bár a helyi Műv.Ház TV stúdióját tudnák időszakosan 
használni.  
 
 
II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM 
1024 Keleti Károly u. 37. 



tfx: 212-29-95 
ig: Sasvári Márta 
 
A NAT-tal elégedetlenek. 
Az iskolában külön humán és reál osztályok indulnak, a mozgóképpel csak a humán 
osztályok foglalkoznának.  
Emelt szintű rajz oktatás van,  
integrált magyart vállalnak: Dr Pelczer Katalin, Konta Andrásné 
latin-filozófia szakos Paksyné Mosonyi Éva 
Magasszintű átképzést vállalnának. 
 
 
ARANY JÁNOS ÁLT. ISK. ÉS GIMN. 
1124 Meredek u. 1.  
tel: 319-33-81 FX: 248-51-01 
ig: Bara Jánosné 
NAT-os: Kováts Kolosné 
Magyar és vizuális kultúra integrált. 
Mindkét területről küldenének 2-2 oktatót továbbképzésre.  
Készségesek, mindenképpen meg szeretnék oldani a tárgy oktatását.  
Magas szintű továbbképzést is vállalnak.  
 
 
FÖLDES FERENC SZKI 
1027 Jurányi u. 3. 
tel: 201-53-27 
Ig: Stágel Imréné 
Jelenleg nincs rajz oktatás. 
Magyarba integrálva képzelik a mozgóképet, 98-tól folyamatos bevezetéssel. 
Magyar tanár: Fekete Judit 
 
 
THAN KÁROLY SZKI 
1023 Lajos u. 1-5. 
tel: 335-22-90 
ig: Zubonyai Gáborné 
Vizuális kultúrába integrálnának, de még nincs tanárjuk. 
Komolyan terveznek az oktatással, de nem kiemelten.  
A NAT-tal kapcsolatos ügyeket Kobilárcsik György foglalkozik.  
 
TÁNCSICS MIHÁLY GIMN.  
1126 Kiss János u. 15. 
tel: 156-59-73 156-74-82 
igh: Bartkóné Varga Mária  
Egy magyar szakos tanárjuk már egyetemi szinten tanulja a mozgóképet. 
Magyarosok: Zoltán károly, Sági Zsuzsanna 
Rajzos, és informatikás is vállalna kisebb óraszámú képzéseket. 
 



PROHÁSZKA OTTOKÁR KAT. GIMN. 
2092 Budakeszi Széchenyi tér 141.  
telfax: 23-451-946 23-451-982 
ig: Demeter László 
A tárgy oktatásának már komoly hagyományai vannak, kiemelt tárgyként tanítanák. 
Technikailag jól felszereltek.  
Esetleg filmes szakembereket is felkérnének oktatásra.  
Minél több információs anyagot kérnek. 
Magyar szakos tanítaná.  
Magyar és informatika szakos kiemelt képzésen venne részt. 
 
 
CSÍK FERENC ÁLT. ISK ÉS GIMN.  
Medve u. 5-7. 
ig: Makovetz Éva 
Médiával kapcs: Szaller Károly 
Kiemelten foglalkoznának a mozgóképoktatással.  
 
 
 


