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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: Katona József Színház Kantin  

Az ülés kezdő időpontja: 2020. november 18. 16.30 óra. 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Földényi F. László, kuratóriumi tag, levezető elnök 

- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag, jegyzőkönyv-vezető  

- Almási Tamás, kuratóriumi tag 

 

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. 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. 

Ahogy az előző kuratóriumi ülésen is szó volt, 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: 39. 109 073 Ft. 

2. Pályázati kérelmek elbírálása. 

Csizmadia Tibor ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket. 

Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő 

név téma  igényelt összeg 

Gardenö Klaudia A Titus című előadás, mely a most 

negyedéves színészosztály részvételével 

készült, felvétele és streamelése a TRIP 

hajón. 

270. 000 Ft 
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Tóth Balázs A harmadéves színművész osztály 

előadásának online stream közvetítéséhez 

szükséges anyagi támogatás. 

250 000 Ft 

Berecz Péter  

 

Korlátlan Zoom fiók igénylése az első éves 
televíziós műsorkészítő alapszakos osztály 
részére 

46 000 Ft. 

   

   

 

Összesen 566. 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

3./2020.11.18. számú kuratóriumi határozat: 

Megítélt támogatások: 

1. Gardenö Klaudia:   150 ezer Ft 

2. Tóth Balázs:   150 ezer Ft  

3. Berecz Péter:     46 ezer Ft 

Összesen:    346 ezer Ft. 

Almási Tamás, Hegedűs D. Géza, Csizmadia Tibor és Földényi F. László a fenti összegek határáig 

egységesen támogatja a három kérelmet. 

Az ülés 17.20 órakor véget ért. 

Budapest, 2020. 11. 18. 

 

______________________________    ______________________________ 

Hegedűs D. Géza        Almási Tamás 

 

______________________________ 

Csizmadia Tibor        _____________________________ 

Földényi F. László 

 


