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Nyilatkozat  

A Szivárvány Misszió Alapítvány által üzemeltetett budapestpride.hu oldalon 2014. július 
4-én 12:50 perckor „A Budapest Film Zrt nem adott helyszínt az LMBTQ kiállításnak” 
címmel megjelent, hogy „pár órával a kiállítás megnyitója előtt a Budapest Film úgy 
döntött, nem ad helyet” a kiállításnak, valamint tudni véltük, hogy „július 3-án a Budapest 
Film Zrt. felügyelőbizottsági ülést tartott”. Mindezek alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy „az utolsó pillanatos tiltás okai nem tisztázottak, de az események 
egybeesése arra késztet minket, hogy felemeljük szavunkat a kulturális intézményekre 
ható politikai nyomásgyakorlás és a szélsőjobboldali homofób politizálás ijesztő 
térnyerése ellen”. 

Ehhez képest a Budapest Film Zrt. írásunk megjelenése napján tudomásunkra hozta, 
hogy a szóbeli megállapodás, amelyet szervezőcsapatunk egyik tagja folytatott a Toldi 
mozi előterében működő kávézót és klubot működtető személlyel, és amelynek során a 
munkatársunk által a kiállításhoz való hozzájárulásnak vélt közlés elhangzott, a 
Budapest Film Zrt. gyakorlatában nem jelenti a Budapest Film Zrt. megkeresését, így 
engedélyt sem kaphattunk a kiállítás Toldi moziban történő lebonyolítására. A Budapest 
Film Zrt. tudomásunkra hozta azt is, hogy téves az az információnk, miszerint a 
Budapest Film Zrt. felügyelő bizottsága július 3-án ülést tartott volna, hanem a legutóbbi 
felügyelőbizottsági ülés 2014. március 3-án volt. 

A Budapest Film Zrt. hangsúlyozta azt is, hogy nem a kiállítás tartalma, hanem az 
engedélykérés hiánya vezetett a kiállítás felszámolásához, és hogy minden alapot 
nélkülöz az a megfogalmazásunk, mely azt sejteti, hogy a kiállítás megszüntetése 
hátterében valamilyen „politikai nyomásgyakorlás”, „önkényuralmi módszerek”, illetve 
„szélsőjobboldali homofób politizálás” áll. 

Nagyon sajnáljuk, ha a Budapest Film Zrt jó hírét a fenti állítások megsértették, továbbá 
azt is, hogy kirekesztő és gyűlöletkeltő politizálással hozták összefüggésbe, annál is 
inkább, mivel az elmúlt 20 évben éppen a Budapest Film Zrt. adott helyszínt az LMBTQ 
filmfesztiváloknak, melyekre nemcsak a jó együttműködés volt jellemző, hanem 
támogatója is volt ezen rendezvényeknek. 

2014. július 14. 

 

A Szivárvány Misszió Alapítvány képviseletében: 

Hanzli Péter, Harsányi Margit, Iricsek Zsuzsanna, Merész Gabriella, Milanovich Dominika, 
Nagy Szilvia, Petényi Sára, Vig Dávid 
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