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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. április 24. 13:30 óra 

 

Jelen vannak:  

- Csizmadia Tibor, a kuratórium elnöke 

- Almási Tamás, 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. Pályázatok elbírálása 

3. Kabdebon Dominik halasztási kérelme 

4. 2021. évi beszámoló 

 

1. Az Alapítvány anyagi helyzete 

Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumi tagokat, hogy jelenleg a bankszámlán 18.273.792 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, jelenleg a 

pályázatokra fordítható összeg 15.341.292 Ft.  

 

2. 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 

Walters Lili Vizsgarendezés támogatása 350.000 

Sahin-Tóth Sára Pisti a vérzivatarban című előadás támogatása 200.000 

Fehér András Kiborg[HIPER-KÁOSZ] 0.1 1.700.000 

Sahin-Tóth Sára A zenés színházrendező osztály lakhatása és utazása 250.000 

Kende Sára Diplomafilm előkészítésének támogatása 833.000 
 



Összesen 3.333.000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai az alábbi döntést hozták:  

 

3/2022.04.22. számú kuratóriumi határozat: 

A kuratórium döntése: 
 

 Pályázó neve Megítélt összeg 

1.  Walters Lili 350.000 

2.  Sahin-Tóth Sára 200.000 

3.  Fehér András - 

4.  Sahin-Tóth Sára 250.000 

5.  Kende Sára 833.000 

 Összesen: 1.633.000 Ft. 
 

Fehér András beadott pályázatával kapcsolatosan az a döntés született, hogy részletezett költségvetésre 

van szüksége a kuratóriumnak a döntés meghozatalához. 
 

Kende Sára pályázatára megítélt összeget csak akkor biztosítja az Alapítvány a pályázó részére, ha 

korábbi elnyert pályázatok szakmai beszámolóját elküldik az alapítványnak az alábbiak szerint:  

• Kende Sárának a 16/2021.10.19. számú kuratóriumi határozattal operatőri gyakorlatra megítélt 

3.000.000 Ft. felhasználásáról szóló szakmai beszámoló valamint 

• Bagossy Bálint Bendegúznak a 18/2021.12.19. számú kuratóriumi határozattal a tigréi konfliktust 

feldolgozó dokumentumfilm támogatására megítélt 380.000 Ft. felhasználásáról szóló szakmai 

beszámoló. 
 

A kuratórium jelen lévő tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről. 
 

3. Kabdebon Dominik módosítási kérelme 

Kabdebon Dominik halasztási kérelmet nyújtott be a 17/2021.11.26. számú kuratóriumi határozattal 

támogatott Kövecses című színházi előadás létrehozására beadott pályázatával kapcsolatosan.  

A támogatási időszak módosítását 2022.04.15-2022.06.24-ig, a szakmai beszámoló határidejét 

2022.06.30-ig kérvényezte a pályázó.  
 

A beadott módosítási kérelmet a Kuratórium elfogadta. 
 

4. 2021. évi beszámoló 

A beszámoló könyvelési szempontból dolgozza fel az Alapítvány 2021. évi működését, Csizmadia Tibor 

egy pár mondattal kiegészítette a beszámolót, hogy mire költött az Alapítvány filmes, színházas és 

egyéb projektek tekintetében.  
 

A kuratórium tagjai a Felügyelő Bizottság ajánlásával egyhangúlag elfogadják a 2021. évi beszámolót. 
 

Az ülés 14:15 órakor véget ért. 
 

Budapest, 2022. április 22. 

 

 

Almási Tamás     Hegedűs D. Géza 

 

 

Csizmadia Tibor     Kelemen Mónika 

 

Földényi F. László korábban megismerve a pályázatokat, emailen fejtette ki álláspontját, a kuratórium 

által hozott döntésekkel egyetért: 
 

 

Földényi F. László 


