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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. március 05. 9:00 óra 

 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Almási Tamás, kuratóriumi tag 

- 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. Adó 1% 

3. Walters Lili meghiúsult pályázata 

4. Pálfi Szabolcs diploma workshop Salzburgban eseményére beadott pályázat elbírálása 

5. Bagossy Júlia monodráma Sylvia Plath: Üvegbura című regénye alapján beadott 

pályázatának elbírálása 

 

1. Az Alapítvány anyagi helyzete 

Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumi tagokat, hogy jelenleg a bankszámlán 20.785.966 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 

4.060.000 Ft. Jelenleg a pályázatokra fordítható összeg 16.325.966 Ft. Ebbe az összegbe nem tartozik 

bele, a Walters Lili meghiúsult pályázatának összege (600.000 Ft.), mivel az értesítést a kuratóriumi ülést 

megelőző este kapta meg a kuratórium. 

 

2. Adó 1% 

Az SZJA 1%-ból várható majd bevétel, tavaly 354.000 Ft. volt, valószínűleg idén kevesebb lesz majd.  

  



 

3. Walters Lili meghiúsult pályázata 

Walters Lili a kuratóriumi ülést megelőző nap késő este juttatta el a kuratóriumi tagokhoz az értesítést, 

miszerint az általa megpályázott előadás nem valósul meg.  

A kuratórium tagjai a bejelentést 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 

Pálfi Szabolcs Látványtervező MA osztály diploma workshopja Salzburgban 550.000 Ft. 

Bagossy Júlia Monodráma Sylvia Plath: Üvegbura című regénye alapján 300.000 Ft. 
 

Összesen 850.000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai minden kérelmet támogatandónak ítéltek. 

 

2/2022.03.05. számú kuratóriumi határozat: 

A kuratórium döntése: 
 

 Pályázó neve Megítélt összeg 

1.  Pálfi Szabolcs 550.000 Ft. 

2.  Bagossy Júlia 300.000 Ft. 

 Összesen: 850.000 Ft. 
 

 

A kuratórium jelen lévő tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről.  

 

 

Az ülés 9:45 órakor véget ért. 

 

 

Budapest, 2022. március 05. 

 

 

 

Almási Tamás   Földényi F. László   Hegedűs D. Géza 

 

 

 

Csizmadia Tibor     Kelemen Mónika 


