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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: 2023. február 20. 8:00 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. Pályázatok elbírálása 

 

 

1. Az Alapítvány anyagi helyzete 

 

Csizmadia Tibor tájékoztatta a kuratóriumi tagokat, hogy jelenleg a bankszámlán 3.655.497 Ft áll az 

Alapítvány rendelkezésére.   



2. Pályázati kérelmek elbírálása 

 

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

összegeket. 

 

Rudolf Olivér lemondó nyilatkozatot küldött az alapítvány elnökének, melyben lemond a számára 

8/2022.12.15. számú kuratóriumi határozattal megítélt 833.000 Ft-ról, mivel a vizsgafilmjét később hozza 

létre. Rudolf Olivér lemondó nyilatkozatát a kuratórium tagjai tudomásul veszik.  

 

Elek Judit Sára visszautalta művészi nem-egyezés miatt a korábban 6/2022.09.08. számú határozattal 

megítélt 760.000 Ft-ot,, és egy új, most már önálló pályázatot nyújtott be. Ezzel együtt, korábbi 

együttműködő társa, Kajlik Eszter is beadott egy pályázatot önálló munkájára.  

 

Ódry Árpád Alapítvány pályázati összesítő 

Név Téma  Igényelt összeg 

Ladányi Jancsó Jakob Diplomafilm póttámogatás (Hulljatok levelek) 833.000 Ft. 

Elek Judit Sára Erőszakkal a világra c. animációs dokumentumfilm 15 

perces teaser anyagának 

finanszírozása 

760.000 Ft. 

Kajlik Eszter Szülészeti erőszakról szóló, Átlépett határok – a szülészeti 

erőszak valóságáról munkacímű, 20 perces animációs 

dokumentumfilmtervem támogatása 

330.000 Ft. 

 

Ladányi Jancsó Jakobtól kérjük, hogy bővebben fejtse ki a pályázati adatlap 7. a támogatás céljának 

(illetve programjának) részletes leírása pontot.  

 

Összesen 1.923.000 Ft támogatást igényeltek a pályázók.  

Értékelve a pályázatokat a Kuratórium tagjai az alábbi döntést hozták:  

 

1/2023.02.20. számú kuratóriumi határozat: 

A kuratórium döntése: 

 Pályázó neve Megítélt összeg 

1.  Ladányi Jancsó Jakob 833.000 Ft. 

2.  Elek Judit Sára 430.000 Ft. 

3. Kajlik Eszter 330.000 Ft. 

 Összesen: 1.593.000 Ft. 

 

A kuratórium jelen lévő tagjai egységesen döntöttek a pályázati eredményekről. 

 

Az ülés 8:45 órakor véget ért. 

 

Budapest, 2023. február 20. 

 

 

Almási Tamás      Hegedűs D. Géza 

 

 

Földényi F. László     Csizmadia Tibor 

 

 

Kelemen Mónika 


