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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: ZOOM konferencia  

Az ülés kezdő időpontja: 2020. december 7. 19.00 óra. 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Földényi F. László, kuratóriumi tag,  

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

- Almási Tamás, kuratóriumi tag, levezető elnök 

 

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 helyzetét az ülés időpontjáig, és annak 

kiosztható hányadát, a bankkivonatokból származó információk szerint. 

Az Alapítvány jelenlegi támogatásra fordítható vagyona a befolyt adományokból 

következően: 45. 582 100 Ft. 

2. Pályázati kérelmek elbírálása. 

A levezető elnök ismerteti a beadott pályázatokat és az igényelt összegeket. 

Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő 

név téma  igényelt összeg 

Zrínyifalvi 

Eszter Anna 

Az Utolsó szám, a Sirály utódlapjának 

szerkesztési, nyomtatási és terjesztési 

költségeire  

1 500 000 Ft 

Faur Anna SZFE Sztrájktévé - Online 

Szabadegyetem: streamelt nyitott órák és 

ismeretterjesztő beszélgetések támogatása  

1 800 000 Ft 
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Balogh Zsombor 

 

Anyagi támogatás igénylése egy kisfilm 

forgatására , jelenlegi SZFE-s hallgatók 

közreműködésével, Kizlinger Lilla  

(II.éves filmrendező szakos hallgató) 

rendezésében . 

200 000 Ft. 

Kádár Hanna 

Sára 

Egyösszegű támogatás a dokumentumfilm 

rendező művész első évfolyamos osztály 

első félév ideje alatt készülő 

dokumentumfilmjeire 

3 000 000 Ft. 

   

 

Összesen 6 500 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

A pályázatok értékelése során Almási Tamás felvetette, hogy esetleges a döntési szisztémánk, 

és jó volna egységes rendszert kialakítani, mivel egymás után jönnek a pályázatok, és így 

hamar elfogy a támogatásra fordítható összeg.  

A felvetést a Kuratórium tagjai megvitatták azzal, hogy most ebben a bizonytalan oktatási 

helyzetben többen, érthető okokból, feladataik elvégzését az Alapítvány támogatásától teszik 

függővé. Ezért egyelőre minden beérkező pályázatot elbírálunk, és a tapasztalatok birtokában 

alakítjuk ki a szisztémát. 

4./2020.12.08. számú kuratóriumi határozat: 

Megítélt támogatások: 

1. Zrínyifalvi Eszter Anna:   1 500 ezer Ft 

2. Faur Anna:    1 800 ezer Ft  

3. Balogh Zsombor:       150 ezer Ft 

4. Kádár Hanna Sára:   3 000 ezer Ft 

Összesen:    6 450 ezer Ft. 

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

határáig egységesen támogatja a négy kérelmet. 

Az ülés 20.20 órakor véget ért. 

 

Budapest, 2020. 12. 08. 

 

Hegedűs D. Géza        Almási Tamás 

 

Csizmadia Tibor        Földényi F. László 


