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Jegyzőkönyv 

 

Amely készült a Várkonyi Zoltán Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért elnevezésű civil 

szervezet kuratóriumi üléséről. 

A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: Színház és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Vas utca 

2/c, I. emelet, tanácsterem 

Az ülés kezdő időpontja: 2020. október 11. 10 óra. 

Jelen vannak:  

- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag, levezető elnök 

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Almási Tamás, kuratóriumi tag 

- Földényi F. László, kuratóriumi tag 

- Neudold Júlia, jegyzőkönyv-vezető 

 

A levezető elnök köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tagok teljes 

létszámban megjelentek, így a kuratórium határozatképes.  

Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

1. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete 

2. Döntés a már megvalósult pályázati projektek támogatásáról. 

3. Az alapítványhoz beérkezett pályázati kérelmek elbírálása, melyeket a tagok korábban, 

elektronikusan megkaptak. 

 

 

1. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete 

Csizmadia Tibor ismerteti az alapítvány vagyoni hátterét az ülés időpontjáig és annak kiosztható 

hányadát, a bankkivonatokból származó információk szerint. 

400e Ft az alapítvány induló vagyona, ami nem osztható fel. 

A lekötött 10 millió Forint éves kamata 0,01% amivel nem érdemes számolni. (féléves lekötéssel, 

november 22-i fordulónappal 498 Ft a várható kamat). 

Az Alapítvány jelenlegi támogatásra fordítható vagyona az utóbbi időben befolyt adományokból 

következően: 11. 805 420 Ft. 

 

2. Megbeszélés és javaslattétel a szorgalmi időszak elején esedékes, elbírálás előtt teljesült 

pályázati célok utólagos támogatásáról 

 

Csizmadia Tibor javasolja, hogy az elbírálási idő előtt megvalósult pályázatokat is támogassa az 

alapítvány, ha azok megvalósultak, és a vállalt szakmai beszámolót megküldik a pályázók. 
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A javaslatot a kuratórium egyöntetűen elfogadja. 

3. Pályázati kérelmek elbírálása. 

Neudold Júlia ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket. 

Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő 

név téma  igényelt összeg 

Kabdebon Dominik A Színház- és Filmművészeti Egyetem 

munkáját népszerűsítő neves zenekarokat és 

közismert személyeket felvonultató 

rendezvény megvalósítása október 4-én.  

1. 500 000 Ft 

Tóth Balázs A harmadéves színművész osztály 

előadásának vendégjátéka két vidéki városban 

október 12 és 14-én . 

300 000 Ft 

Sándor Dániel 

Máté  

Méltó megemlékezés az 1956 október 23-i 

eseményekre (Mindannyiunk szabadsága) 

2.900 000 Ft 

Dér Asia Az egyetemfoglalás filmes dokumentálása 
céljából háttértároló és egyéb technikai 
eszközök beszerzése. 

800.000 Ft. 

   

 

Összesen 5 500 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

2./2020.10.11. számú kuratóriumi határozat: 

A támogatások mértéke: 

1. Kabdebon Dominik 

összesen: 1,5 millió Ft 

2. Tóth Balázs  

        összesen: 300 ezer Ft  

3. Sándor Dániel Máté 

összesen: 2,9 millió Ft 

4. Dér Asia 

        összesen: 800 ezer Ft  

Megjegyzés: Az összegek a benyújtott számlák erejéig, a megítélt támogatási határig értendők. 
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Almási Tamás, Hegedűs D. Géza, Csizmadia Tibor és Földényi F. László egységesen támogatja a négy 

kérelmet. 

 

Budapest, 2020. 10. 11. 

 

______________________________    ______________________________ 

Hegedűs D. Géza        Almási Tamás 

 

______________________________ 

Csizmadia Tibor        _____________________________ 

Földényi F. László 


