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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 21. 18.00 óra. 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Földényi F. László, kuratóriumi tag, levezető elnök 

- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag,  

- Almási Tamás, kuratóriumi tag, 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. Az alapítványhoz beérkezett pályázati kérelmek elbírálása, melyeket a tagok 

korábban, elektronikus formában megkaptak. 

3. Egyebek 

 

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. 964 912 Ft. 

2. Pályázati kérelmek elbírálása. 

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

Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő 

név téma  igényelt összeg 

Lengyel Adél SZFE Filmes Workshop 2 000 000 Ft 

Csillag Marcell Narratív kisjátékfilm támogatás  281 000 Ft 

   

 

Összesen 2 281 000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  
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Almási Tamás tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy konzultált Balázs Gáborral és 

Schwechtje Mihállyal, ahogy korábban ezt jelezte. Ennek alapján azt a javaslatot terjeszti elő, 

hogy Lengyel Adél pályázata esetében további egyeztetés legyen a pályázóval. (Kérünk: 

pontosabb költségvetést, a kurzusvezető tanárok, illetve mesterek nevét, csak SZFE-s 

hallgatók számára nyitott és a jelenlegi tervezethez képest rövidebb képzést, valamint, hogy 

az egyetem nagyobb közössége számára is hozzáférhető legyen.) 

Hegedűs D. Géza, Csizmadia Tibor és Földényi F. László elfogadta az érvelést. 

 

6./2020.12.21. számú kuratóriumi határozat: 

A kuratórium döntése: 

1. Lengyel Adél:       nem részesült támogatásban 

2. Csillag Marcell:   281 ezer Ft  

Összesen:    281 ezer Ft 

A kuratórium tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről. 

3. Egyebek 

Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumot, hogy Bálint Andrással megbeszélte a Felügyelő 

Bizottság lehetséges tagjainak felkérési sorrendjét. Csóti József után Havas Ágnest, ha nem 

vállalja, Pataki Ágnest kell felkérni. Harmadik helyen Bod Péter Ákost keressük meg. Ha ő 

nem vállalja, Király Júliát kérjük fel. Felmerült még Petschnig Mária Zita személye is.  

Csóti Józsefet és Havas Ágnest már megkerestük, de még nem válaszoltak, gondolkodási időt 

kértek. 

Az ülés 19.05 órakor véget ért. 

 

Budapest, 2020. december 21. 

 

 

Hegedűs D. Géza        Almási Tamás 

 

 

Csizmadia Tibor        Földényi F. László 

 


