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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: 2021. május 27. 15.00 óra. 

 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

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

- Almási Tamás, kuratóriumi tag, levezető elnök 

- Kelemen Mónika, alapítványi titkár  

 

- A levezető elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a kuratórium 

határozatképes, mivel a többség jelen van.  

 

Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

1. Az alapítványi titkár bemutatása. 

2. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete 

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

korábban, elektronikus formában megkaptak. 

4. Nem megvalósult projektekkel kapcsolatos eljárásrend 

5. Honlappal kapcsolatos információk 

 

1. Az alapítványi titkár bemutatása 

A kuratórium elnöke bemutatja Kelemen Mónikát, aki korábban az SZFE tanulmányi 

osztályának munkatársa volt. Önéletrajzát megkapták a kurátorok. Egyelőre három hónapra, 

KATÁ-s egyéni vállalkozóként kap megbízási szerződést, május 20-tól. Feladata a 

megnövekedett adminisztrációs és szervezési munka segítése, különös tekintettel a 

pályázatokkal kapcsolatos levelezés, könyvelés előkészítése, iktatási, nyilvántartási feladatok 

ellátása.  

 

2. Az alapítvány pillanatnyi anyagi helyzete 

Csizmadia Tibor ismerteti az alapítvány vagyoni helyzetét az ülés időpontjáig, és annak 

kiosztható hányadát, a bankkivonatokból származó információk alapján. 

Az Alapítvány jelenleg támogatásra fordítható vagyona, a befolyt adományokból következően: 

28 709 291 Ft. 

 

3. Pályázati kérelmek elbírálása 

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

Várkonyi Alapítvány pályázati összesítő 

név téma  igényelt összeg 

Farkas Áron 

(operatőr osztály) 

Operatőri gyakorlat világítási technikájának 

biztosítása 

 3 189 630 Ft 

Regős Simon János Anyagi támogatás a „Csillagok ne ragyogjatok” 

című produkcióhoz 

230 000 Ft 

Al-Farman Petra  Kamionszínházi előadás támogatására 1 500 000 Ft. 
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Összesen 4 919 630 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

 

Értékelve a pályázatokat, a Kuratórium tagjai minden kérelmet támogatandónak ítéltek. 

Földényi László korábban, a hozzá eljuttatott két pályázatról (Operatőri gyakorlat és 

Kamionszínházi előadás) írásban fejtette ki támogató véleményét, amit a kuratórium elnöke az 

ülésen ismertetett. 

 

12./2021.05.27. számú kuratóriumi határozat: 

 

A kuratórium döntése: 

 

1. Farkas Áron: 3 189 630 Ft. 

2. Regős Simon János: 200 000 Ft. 

3. Al-Farman Petra:  1 500 000 Ft. 

  

Összesen:  4 889 630 Ft. 

 

A kuratórium jelenlevő tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről. 

 

4. Nem megvalósult projektekkel kapcsolatos eljárásrend 

Csizmadia Tibor beszámolt arról, hogy a Moll Flanders produkció, amit a kuratórium 

korábban 500 ezer forinttal támogatott, egyeztetési okok miatt nem valósul meg. Ez már 

korábban is előfordult, más projekteknél, de ott nem történt pénzköltés. Most, a pályázónak 

átutalt összegből jelmezvásárlásra elköltöttek közel nyolcvanezer forintot, amit az alapítvány 

nevére kiállított számlákkal igazolnak.  

Ezzel összefüggésben felmerül, hogy mi legyen azokkal a tárgyi eszközökkel, amelyeket a 

hallgatók a támogatásból vásárolnak, és a feladat végrehajtása után „feleslegessé válnak”?  

A kuratórium jelenlevő tagjai megegyeztek abban, hogy hamarosan újabb megbeszélést 

tartanak a problémáról.  

 

5. Honlappal kapcsolatos információk 

Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumot, hogy elindult az Alapítvány honlapja a 

https://odryalapitvany.hu/ oldalon. Tartalmazza majd az Alapítvány működésével, a 

pályázatokkal, támogatott projektekkel kapcsolatos fontos információkat. Mindenképp fel kell 

tüntetni a honlapon, hogy az Ódry Árpád Alapítvány a Várkonyi Zoltán Alapítvány jogutódja, 

2-3 naponta ajánlott ellenőrizni az oldalon található információkat. 

 

Az ülés 15.55 órakor véget ért. 

 

Budapest, 2021. május 27. 

 

 

Hegedűs D. Géza        Almási Tamás 

 

 

Csizmadia Tibor        Földényi F. László 

https://odryalapitvany.hu/

