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Elnöki beszámoló a 2021.05.21-i közgyűlésre

A 2020-ról készült pénzügyi beszámolóban megjelenő filmes támogatásokról bővebben

1/ 2020-ban megkezdtük a Nemzeti Filmalap 4 millió forintos támogatásából az Élő népviseletek
Kazár c. filmsorozat készítését. A kazári palóc viseletről készülő 6 x7 perces ismeretterjesztő sorozat
befejezése átnyúlik 2022-es évre.
Az előkészítést követően 17 napot forgattunk. Az októberi forgatást már a pandémia miatt nem
tudtuk befejezni. A téli karantén alatt Sass Péterrel az eddig forgatott anyagokból összeállítottuk a
sorozat szerkezetét és megírtunk egy narrátorszöveg vázlatot.
A 2020-as évben felhasznált összeggel elszámoltunk a támogató felé.
Az 5.700.000Ft-os költségvetés fennmaradó részét a szakmai szokások szerint megelőlegezzük, majd
a Filmirodától közvetett támogatásként utólag megkapjuk.
Reméljük, hogy a 2020 októberében a pandémia miatt félbeszakadt forgatást már májusban
folytathatjuk.
2/ tárgyévben elnyertük a NEA 200 ezer forintos működési támogatását, amivel 2021. november 31ig kell elszámolnunk. A működési költséget alapvetően a könyvelői munkára, postaköltségre és
pályázati díjra szoktuk fordítani.
3/ 2020-ban a Bánóczi Lídia producersége mellett készülő Egy lány a Skótból c. film befejezésére a
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatától 200.000Ft támogatást nyertünk, amivel
2021. augusztus 31-ig kell elszámolni. A dokumentumfilmben Berényi Ágnes a zsidómentő Jane
Haining elhurcolását idézi fel, aki a Vörösmarty utcai Skót Misszió igazgatónője volt, és akiről
korábban Bánóczi Lídia már sikeres filmet készített.
Igérvényünk van még 300 ezer forint támogatásra a film befejezését követően.
4/ 2020-ban elnyertük az Agrárminisztérium Zöld Forrás pályázatának 1.800.000Ft-os támogatását a
Mérgezett Föld c. film bemutató körútjának lebonyolítására és a nemzetközi kópia elkészítésére.
A Filmdzsungel Kft-ben készült film producere Tóth Zsolt Marcell. A Zöld Forrás pályázaton csak civil
szervezetek indulhattak – így került képbe az IKON Stúdió. A megjelenített témát, amit a film nagyon
magas színvonalon dolgoz fel; a szántóföldi intenzív gazdálkodás korszerűsítését nagyon fontosnak
tartjuk – ezért vállaltuk az együttműködést a projekt népszerűsítésében. A pályázati vállalásból az
angol kópia készítését tejesítettük 2020 folyamán. Az országos népszerűsítést most kezdjük. Az
összeget előlegként folyósították.

Az 1%-os felajánlásokból 5.000 Ft-ot kaptunk.
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Alapszabály módosítás:
Alapszabályunkat az elszabadult online világ törvényi előírásaihoz kell alakítsuk, hogy legálisan
tudjunk a jövőben online közgyűlést tartani.

Megjegyzés az elnökválasztáshoz:
Amennyiben nem lesz új jelölt, aki szívesen vállalná ezt a munkát, akkor még egy 3 éves
periódust azzal a feltétellel vállalok, hogy a második évben elindítom az Egyesület lezárását.
Ezt nagyon sajnálnám, mert 2004 óta működünk, ami mára már ritkaság. Ennyi idő és kb. 100
film elkészítése nyomán némi szakmai respektünk is kialakult, valamint időről időre némi
jövedelmet tudtunk biztosítani a tagoknak.
Új elnök esetén átmenetileg megsokszorozódnak majd az adminisztratív munkák, hiszen
minden nyertes felületen egyenlőre az én nevem szerepel.

Budapest, 2021.05.05.

Székely Orsolya
leköszönő elnök
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