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A Budapest Film a koronavírus-járvány miatt 2020. április 21-én indította el 
online moziplatformját, a Budapesti Távmozit, amely tulajdonképpen a ma 
mindennaposnak számító streaming-technikával modellezi a hagyományos 
mozizás élményét. Már amennyire ez az interneten megvalósítható. Ha valódi 
moziba nem tudnak jönni, a Távmoziban is szívesen látjuk a diákokat.

A TávSuliMoziban társalgó fogadja a nézőt, a film fix időpontban kezdődik, 
nem lehet beletekerni, s nem lehet megállítani sem – mint az igazi moziban. 
Filmkínálatunk forgalmazási okokból kevesebb címből áll, mint a hagyomá-
nyos SuliMozié, de igyekszünk folyamatosan bővíteni!

A TávSulimozis vetítés minimum létszáma: 25 fő. 
A jelentkezéseket a kívánt időpont előtt 2 héttel várjuk – 
a részletekért bátran keressenek minket elérhetőségeinken!
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MACSKÁSSY-
KLASSZIKUSOK 
színes, magyar rajzfilm-válogatás, 67 perc, 1951-58
rendezte: Macskássy Gyula

Két bors ökröcske, Egér és oroszlán, 
Kiskakas gyémánt félkrajcárja, 
A telhetetlen méhecske
A magyar rajzfilm atyjának legfon-
tosabb alkotásai egy csokorban! 
Macskássy figurái mai szemmel is 
elbűvölik a nézőt. Technikája, élénk 
mesélőkedve egyaránt volt karak-
teresen európai, s legalább annyira 
nemzetközi, mint Walt Disney világa. 
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SHAUN, A BÁRÁNY ÉS  
A FARMONKÍVÜLI 
színes, angol-amerikai-francia animációs film, 
86 perc, 2019 
rendezte: Will Becher, Richard Phelan

Az Aardman stúdió művészei újfent  
bebizonyítják, hogy nem kell ahhoz 
(szöveges) dialóg, hogy egy animációs 
vígjáték kommunikáljon a gyerekekkel. 
És a felnőttekkel is. A vagány bárány 
ezúttal egy cuki földönkívülivel mutat be 
gyurma típusú találkozást – közben ala-
posan megkacagtatják a nagyérdeműt. 

MI ÚJSÁG, KUFLIK?
színes, magyar animációs film, 77 perc, 2019
rendezte: Jurik Kristóf, M. Tóth Géza

Nekünk is van nagyon sikeres ani-
mációs franchise-unk, nem is egy!  
A kuflik leginkább azt szeretik, ha 
nem történik velük semmi, és nap-
hosszat heverészhetnek, beszélget-
hetnek, szemlélődhetnek a kupacuk 
tetején. De most mégis visszatértek 
egy mozifilmes folytatásban!

VÍZIPÓK-CSODAPÓK 
– a mozifilm 
színes, magyar rajzfilm, 72 perc, 1983/2019 
rendezte: Haui József, Szabó Szabolcs,  
Szombati Szabó Csaba

A kultikus rajzfilmsorozat egykori mozi - 
változata a restaurátoroknak köszön-
hetően szebb, mint valaha. A filmarchí-
vum munkatársai mindent elkövettek, 
hogy ez a vízipók 2019-ben is csoda pók 
lehessen. És nem is okoztak csalódást!
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A BŐRÖMBEN 
színes, angol filmdráma, 101 perc, 2018  
rendezte: Adewale Akinnuoye-Agbaje

A szembesítő erejű önéletrajzi film 
főszereplője egy volt azon nigériai  
gyerekek közül, akiket a hetvenes- 
nyolcvanas években brit munkáscsa-
ládok neveltek. Enitan képtelen fel-
dolgozni az igazságtalanságot, amely 
bőrszíne, származása miatt éri, s a 
gyűlöletre gyűlölettel válaszol: rasszis-
ta bőrfejűek között talál „menedékre”. 

A BÚCSÚ 
színes, amerikai-kínai vígjáték, 100 perc, 2019 
rendezte: Lulu Wang

Hollywoodi stílusú, de különleges szer-
zői ízléssel megírt és eljátszott, szívvel 
teli, a valóságban is megtörtént családi 
tanmese hagyományról és kulturális 
sokszínűségről – Kínáról, Amerikáról, 
nagymamákról és unokákról. 

A NÉMA FORRADALOM   
színes, német filmdráma, 111 perc, 2018  
rendezte: Lars Kraume

Igaz történet egy keletnémet osztály-
ról, amely kiállt a magyar forradalmárok 
mellett. 1956 októberében pár érettségi 
előtt álló tinédzser Nyugat-Berlinbe lá-
togat. Amikor az éterben bemondják a 
téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett 
a szovjet intervenciónak, az egész osz-
tály úgy dönt, hogy az egyik órán egy 
perc néma csönddel adóznak a magyar 
mártíroknak.
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EGY NŐ FOGSÁGBAN   
színes, magyar dokumentumfilm, 89 perc, 2017    
rendezte: Tuza-Ritter Bernadett

A megdöbbentő dokumentumfilmben 
megismerhetjük Marist, aki egy tele-
pülésen él egy családnál. Olyan, mint-
ha egyfajta bejárónő lenne, igazából: 
modernkori rabszolga. De erre maga a 
film készítője is csak azután döbbent 
rá, miután megismerte a nehéz sorsú 
asszonyt.

ÉLŐSKÖDŐK
színes, dél-koreai filmdráma, 132 perc, 2019 
rendezte: Bong Joon-ho

A 2020-as Oscar-gálán nem csak az 
ázsiai filmművészet aratott történel-
mi jelentőségű sikert: Bong Joon-ho 
provokatív alkotása néhány másik 
kortárs filmmel együtt szinte divatot 
indított el azzal, ahogy a világban 
jelenlévő társadalmi egyenlőtlensé-
gekről mesél. Költőien, rafináltan és 
kegyetlenül.

FOMO – MEGOSZTOD, ÉS 
URALKODSZ 
színes, magyar filmdráma, 91 perc, 2019  
rendezte: Hartung Attila

Főszereplőink igazán menő arcok, s 
szinte mindenről videót készítenek a 
YouTube-ra. Ám amikor egy házibulin 
valami megengedhetetlen történik, 
hirtelen a valóság is csak egy verzió 
lesz a sok értelmezési lehetőség közül. 
Szókimondó, erős vitákat generáló 
elsőfilm felelősségről és következ-
ményekről. 



GETTÓ BALBOA
fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 
90 perc, 2018
rendezte:  Bogdán Árpád

Íme a józsefvárosi Rocky, fekete-fe-
hérben, félreütések (félrebeszélések) 
nélkül. Szabó Zoli hat éve bokszol 
Sipos Misi felügyelete alatt. Misi 
egykor a kerület alvilágának megha-
tározó figurája volt. 10 éve azonban 
egy rivális maffiózó rálőtt, Misi az 
eset után megtért és maga mögött 
hagyta a bűnöző életet. Azóta a ke-
rület kamasz gyerekeivel foglalkozik: 
bokszolni tanítja őket.

HONEYLAND
színes, észak-macedón dokumentumfilm,  
89 perc, 2019
rendezte: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

Szkopje közelében él egy középkorú 
nő, aki méhészetének gondozása mel-
lett a fél fülére süket, fél szemére vak, 
ágyban fekvő 85 éves édesanyját is  
kitartóan ápolja. Hatidze összhang-
ban él a természettel – de vannak, 
akik a mézben csak az üzletet látják,  
s nem tartják be a szabályokat.  
Oscar-díjra jelölt, megdöbbentő  
erejű alkotás. 

KONTROLL NÉLKÜL
színes, német filmdráma, 118 perc, 2019
rendezte: Nora Fingscheidt

Mennyi szeretet kell ahhoz, hogy el-
múljon a harag, amelyről azt sem tud-
juk, honnan érkezett? Kényelmetlen 
kérdéseket vet fel ez a fesztiválked-
venc mozi, és nem csinál úgy, mintha 
birtokában lenne a válaszoknak. Csak 
bemutatja nekünk Bennit, aki még 10 
éves sincs, de már rég nem hisz abban, 
hogy igazán szép hely is lehet a világ. 
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KÖNNYŰ LECKÉK
színes, magyar dokumentumfilm, 78 perc, 2018
rendezte: Zurbó Dorottya

Az utóbbi évek legnagyobb sikerű  
magyar dokumentumfilmje egy gyö-
nyörű szomáliai lány története. Kafiya 
a felnőtté válás határán minden szálat 
el kell, hogy szakítson, ami hazájához 
köti – hogy új életet kezdhessen 
Magyarországon. A leghétköznapibb 
szituációk során szembesülünk a leg -
nagyobb tabukkal, ahogy a lány elindul 
az asszimiláció útján és lépésről lépés-
re elsajátítja az európai szokásokat.

KÖRHINTA 
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956   
rendezte: Fábri Zoltán

Mari Bíró Mátét, a szövetkezet tagját 
szereti. Egy vidám vásári mulatsá-
gon boldogan keringenek együtt a 
körhintán, amíg az apai szó vissza 
nem parancsolja a lányt… A magyar 
filmörökség egyik ragyogó gyöngy-
szeme, a magyar kultúra egyik nagy 
büszkesége – és nem utolsósorban 
csodálatos szerelmesfilm.

KÜLÖNLEGES ÉLETEK  
színes, francia filmdráma, 114 perc, 2019 
rendezte: Eric Toledano, Olivier Nakache

Az Életrevalók szociálisan elhivatott 
alkotói ezúttal olyan szakemberek 
mindennapjaiba avatnak be minket, 
akik autista emberek életét igyekez-
nek megkönnyíteni. Különleges film, 
különleges emberekről, mindenki-
nek, aki szerint mindenki különleges. 
Vincent Cassel karrierjének egyik 
legnagyszerűbb alakításával.
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NYOMORULTAK
színes, francia filmdráma, 102 perc, 2019  
rendezte: Ladj Ly

Az évtized egyik leghatásosabb 
európai filmjének alkotója maga is 
átélte azt, amiről döbbenetes hatású 
gettófilmjét készítette. Letaglózó 
mozgóképes látlelet arról, hogy hova 
vezethet, ha magára hagyunk bonyo-
lult etnikai összetételű közösségeket. 
Hogy mi történhet akkor, ha a jelen 
rendészeti problémaként kezeli a jövőt.

NAGYI PROJEKT   
színes, magyar-angol dokumentumfilm, 
90 perc, 2017   
rendezte: Révész Bálint

Szupernagyik találkoznak ebben a díj-
nyertes, szabad hangvételű dokumen-
tumfilmben, amely három fiatalember fel-
nőtté válásának, s nagymamáik múlt jának 
története. A fiúk bebarangolják Európát, 
összeismertetik a nagyikat, akik – egy an-
gol kém, egy náci németországi táncosnő 
és egy magyar kommunista holokauszt-
túlélő – személyes emlékeikről, azaz a 
huszadik század történelméről mesélnek.

LUMIÈRE! 
fekete-fehér, francia dokumentumfilm, 
90 perc, 2016 
rendezte: Thierry Frémaux

Utazás a filmművészet megteremtői-
nek univerzumába: a Lumière-fivérek 
által forgatott felvételek fennmaradt 
képkockáit a cannes-i filmfesztivál 
igazgatója, Thierry Frémaux állította 
össze egyetlen filmalkotássá. Frémaux 
páratlan szenvedéllyel és humorral 
mesél a modern kor hajnalának világá -
ról és Franciaországáról, valamint a 
mozgókép megszületéséről.
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SKATE KITCHEN  
színes, amerikai filmdráma, 100 perc, 2018 
rendezte: Crystal Moselle

Ezek a lányok Insta-sztárok. Nagy a 
szájuk, vagányak és esendők. Mint 
minden fiatal. Menő és realista mozi 
New Yorkból, sok extra, és néhány 
nagyon is hétköznapi trükkel – gör-
deszkán, és gyalogszerrel. Az utcán, 
buliban és otthon, a négy fal között.

REMÉLEM LEGKÖZELEBB  
SIKERÜL MEGHALNOD :)  
színes, magyar filmdráma, 96 perc, 2018  
rendezte: Schwechtje Mihály

Mihez kezdjen egy tini, ha szerelmes 
lesz? Kinek higgyen? A képernyőjé-
nek? A telefonjának? Az indulatainak? 
Ki számít lúzernek? Az utóbbi évek 
minden bizonnyal legfontosabb fiata-
lokhoz, de nem csak fiataloknak szóló 
magyar filmje – az internetes és az 
iskolai zaklatásokról.

ZÖLD KÖNYV –
ÚTMUTATÓ AZ ÉLETHEZ  
színes, amerikai filmdráma, 130 perc, 2018
rendezte: Peter Farrelly

Tony Lip egyszerű, ugyanakkor jó lelkű 
fickó. Elvállalja, hogy egy afroamerikai 
zongorista, Don Shirley sofőrje lesz, 
aki Amerika déli államaiba indul tur-
nézni – oda, ahol a helyiek nem látják 
szívesen azokat, akiknek más a bőrszí-
ne. A rendkívül szórakoztató tanmese 
2019-ben három Oscart nyert, köztük 
a legjobb filmnek járó aranyszobrot is.
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80 huszár     1978
A csodacsatár    1956
A fiú és a szörnyeteg  2015
A Hídember   2002
A kis herceg    2015
A kis Valentinó    1979
A kőszívű ember fiai   1964
A küzdők    2014
A messzi dél vadjai   2012
A messzi Észak    2015
A Pál utcai fiúk    1969
A remény másik oldala   2017
A tanú – Cenzúrázatlan változat 1969
A tizedes meg a többiek   1965
A vörös teknős    2016
Amerikai anzix   1975
Angi Vera     1979
Apa – Egy hit naplója   1966
Apáim története    2014
Aretha Franklin: 
Amazing Grace – A szeretet hangján 2018
Árvácska     1976
Az ajtó     2012
Az állampolgár    2016
Az átkelés madarai   2018
Az ember tragédiája  2011
Az én XX. századom   1989 
Az erdő kapitánya    1988
Az ötödik pecsét    1976
Bergman 100     2018
Bizalom      1979
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Csillagosok, katonák    1967
Csinibaba       1997
Csontváry     1980
Dargay-klasszikusok   1963–72
Dögkeselyű    1982
Édes Anna     1958
Egészséges erotika    1985
Égigérő fű     1979
Egri csillagok     1968
Egy fiú hazatér      2018 
Egy kupac kufli     2017
Egy magyar nábob    1966
Eldorádó      1988
Évszakok      2016
Floridai álom     2017
Guerilla      2019
Hajnali láz     2015
Hannibál tanár úr    1956
Hanussen      1988
Hideg napok     1966
Ida      2014
Isten hozta, őrnagy úr!     1969
János vitéz    1973
Jób lázadása     1983
Jutalomutazás    1974
Kafarnaum – A remény útja   2018
Kárpáthy Zoltán     1966
Keménykalap és krumpliorr   1978
Két félidő a pokolban     1961
Láthatás      2017
Lavina      2014
Lengemesék     2017
Lengemesék 2. – Tél a nádtengeren  2018
Liliomfi      1954
Liza, a rókatündér    2014
Lúdas Matyi     1949
Lúdas Matyi (rajzfilm)     1979
Macskafogó     1986
Madeline a mélyben   2019
Mansfeld    2006

Megáll az idő    1981
Mephisto     1981
Mirai – Lány a jövőből  2018
Moszkva tér   2001
Mű szerző nélkül  2018
Napló apámnak, anyámnak   1990
Napló gyermekeimnek   1982
Napló szerelmeimnek   1987
Napszállta     2018
Ősember – Kicsi az ős, de hős!  2018
Paddington     2014
Pócspetri     1982
Psyché     1980
Ragadozók     2019 
Redl ezredes    1985
Ruben Brandt, a gyűjtő   2018
Sajnáljuk, nem találtuk otthon  2019
Saul fia     2015
Sorstalanság  2005
Soul Exodus    2016
Sötétben     2017
Szaffi     1985
Szamárköhögés    1987
Szegénylegények    1966
Szerelem     1971
Szerelmesfilm    1970
Szerencsés Dániel    1983
Szindbád     1971
Szirmok, virágok, koszorúk  1984
Szívek királynője    2019
Tiszta szívvel    2015
Törvénysértés nélkül   1988
Utazás apánkkal    2016
Utószezon     1966
Utoya, július 22.    2018 
Valahol Európában    1947
Valan – Az angyalok völgye  2019
Vili, a veréb     1989
Volt egyszer egy téka   2018
Vuk      1981
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