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ÓDRY ÁRPÁD Alapítvány 
a Színház- és Filmművészeti Egyetemért  

és a színház- és filmművészetért 

  

JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült az Ódry Árpád Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért és a színház- és 

filmművészetért elnevezésű civil szervezet kuratóriumi üléséről.  

 

A jegyzőkönyv felvételének helyszíne: ZOOM konferencia 

A jegyzőkönyv felvételének dátuma: 2022. január 27. 9:00 óra 

 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Földényi F. László, kuratóriumi tag 

- Hegedűs D. Géza, kuratóriumi tag 

- Kelemen Mónika, alapítványi titkár, jegyzőkönyvvezető 

 

Csizmadia Tibor köszönti a megjelenteket. megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes. A 

kuratórium elnöke a kuratórium tagjainak egyetértésével felkéri az alapítványi titkárt a jegyzőkönyv 

vezetésére, aki elfogadja a felkérést. 

 

Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

1. Az Alapítvány anyagi helyzete 

2. Kelemen Mónika szerződésének meghosszabbítása 

3. Siflis Anna halasztási kérelme 

4. Nagy Marcell SZFE2020 című kiadvány megjelentetésére beadott pályázatának elbírálása 

5. Sipos László Márk és Berényi Nóra Blanka Az ’XX84’ c. előadás továbbjátszására beadott 

pályázatának elbírálása 

6. Gardenö Klaudia Ambivalens magyar szabadság – magányos audio séta című projektre 

beadott pályázatának elbírálása 

7. Gardenö Klaudia Hospitálási támogatás céllal beadott pályázatának elbírálása 

8. Kárpáti Péter a harmadéves színházi dramaturg osztály diplomarendezéseinek 

megvalósítása céllal beadott pályázatának elbírálása 

 

1. Az Alapítvány anyagi helyzete 

Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumi tagokat, hogy jelenleg a bankszámlán 24.425.000 Ft áll az 

Alapítvány rendelkezésére, amelyből 400.000 Ft. a nem kiosztható alaptőke, illetve a bankszámlán 

szereplő összegből le kell vonni az eddig megítélt, de még el nem utalt pályázatok összegét, ami 

5.390.000 Ft. Jelenleg a pályázatokra fordítható összeg 18.635.000 Ft. 

 

2. Kelemen Mónika megbízási szerződése 

Kelemen Mónika alapítványi titkári feladatokra szóló megbízási szerződése decemberben lejárt. 

Csizmadia Tibor javasolta, hogy az alapítvány megbízási szerződést 2022. július 01-ig változatlan 

feltételek mellett hosszabbítsa meg. A kuratórium tagjai a javaslatot egységesen támogatták.  



 

3. Siflis Anna halasztási kérelme 

Siflis Anna halasztási kérelmet nyújtott be, mivel a Doja című előadás próbafolyamatával le kellett állnia 

a koronavírus helyzet miatt. Előreláthatólag áprilisban folytatódnak a próbák és májusban kerül sor a 

bemutatóra, így erre az időszakra kérte a pályázatra nyert pénz felhasználásának és elszámolásának 

határidejének meghosszabbítását.  

A kuratórium tagjai a halasztási kérelmet elfogadták és tudomásul veszik.  

 

4-8. Pályázati kérelmek elbírálása 

A kuratórium elnöke ismerteti a beadott és korábban a tagoknak elküldött pályázatokat és az igényelt 

összegeket. 
 

Ódry Árpád Alapítvány pályázati összesítő 

Név Téma  Igényelt összeg 

Nagy Marcell SZFE2020 kiadvány nyomtatási költségeinek támogatása 750.000 Ft. 

Sipos László Márk 

Berényi Nóra Blanka 
Az ’XX84’ c. előadás továbbjátszása fél évig 480.000 Ft. 

Gardenö Klaudia Ambivalens magyar szabadság – magányos audio séta 200.000 Ft. 

Gardenö Klaudia Hospitálási támogatás 150.000 Ft. 

Kárpáti Péter A harmadéves színházi dramaturg osztály 

diplomarendezéseinek megvalósítása 

2.000.000 Ft. 

 

Összesen 3.580.000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai minden kérelmet támogatandónak ítéltek. 

 

1/2022.01.27. számú kuratóriumi határozat: 

A kuratórium döntése: 
 

 Pályázó neve Megítélt összeg 

1.  Nagy Marcell 750.000 Ft. 

2.  Sipos László Márk 

Berényi Nóra Blanka 
480.000 Ft. 

3.  Gardenö Klaudia 200.000 Ft. 

4.  Gardenö Klaudia 150.000 Ft. 

5.  Kárpáti Péter 2.000.000 Ft. 

 Összesen: 3.580.000 Ft. 
 

 

A kuratórium jelen lévő tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről.  

Almási Tamás, korábban megismerve a pályázatokat, emailen fejtette ki álláspontját, ő is minden 

pályázatot támogatandónak ítélt. Kárpáti Péter pályázata esetében fel kell hívni a pályázó figyelmét, 

hogy a pályázati kérelem 4. és 5. pontjában 2021-es dátumokat jelölt meg, ezt feltétlenül javítania kell 

majd 2022-es időpontokra. 

 

Az ülés 9:45 órakor véget ért. 

 

Budapest, 2022. január 27. 

 

 

Földényi F. László    Hegedűs D. Géza 

 

 

Csizmadia Tibor     Kelemen Mónika 


