
A Filmjus Alapítvány
2016. évi elszámolásának

szöveges kiegészítése

Alapítványunk 2016-ban is Alapító Okiratában lefektetett célok mentén 
működött. 

Elsődleges célunk a Filmjus Egyesület rászorult tagjainak szociális támogatása.

Ezek közül az első az eseti segély. Ezt 2016-ban 86 jogosult kapta 20.679.000.- 
Ft összegben. Közülük többen két alkalommal is. Az összegek 150 és 250.000.- 
Ft között mozognak. Ennél többet, 300.000.- Ft-ot 2016-ban csak temetési 
segélyek esetében adtunk. A tervezettnél közel 3 millió forinttal kevesebbet 
osztottunk ki. 

Míg az eseti segélyeknél megtakarítás mutatkozott, addig a másik szociális 
segély fajtánál, a havi rendszeres nyugdíjtámogatásnál hat és félmillió forinttal 
túlléptük az előirányzatot.

Íme, a magyarázat. 2016 tavaszán az Alapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy 
felkéri a Vezetőséget, hogy az éves jogdíj értesítő mellé küldjön ki egy általunk 
fogalmazott levelet. Ebben a Filmjus Egyesület tagjait tájékoztattuk az 
Alapítvány tevékenységéről. Részben ennek eredményeként az addigi 55-60 
nyugdíj támogatott listája 107-re emelkedett. A támogatottak számának másik 
növelője az volt, hogy 2016-ban jogosultnak ismertük el a látvány tervezőket és 
a szinkron forgatókönyv írókat. Közülük is többen igényt tartottak a rendszeres 
nyugdíjtámogatásra. Bár a túllépés magas, úgy gondoljuk, hogy igazságos 
döntést hoztunk, amikor a levelet megírtuk.
Itt jegyezzük meg, hogy 2017-ben az összeg nőni fog, mert 2016-ban félév alatt 
nőtt így az érintettek száma, míg 2017-ben már teljes évvel számolunk! 

A szociális segítség harmadik fajtája az önkéntes magánnyugdíj pénztári 
befizetés, ez jár a nyugdíj előtt állóknak, mindazoknak, akik beléptek a 
nyugdíjpénztárba. Helyettük az Alapítványtól saját befizetésük kiegészítésére 
havi tízezer forintot kapnak. 10 fő esetén ez 1.200.000.- Ft volt.

Évente egyszer az Alapító Okirat szerinti kulturális célú támogatásra 
forgatókönyv/filmterv előkészítési pályázatot írunk ki. 12.000.000.- Ft 
összegben. 2016-ban 146 pályázó küldött be minden filmes műfajban 
pályázatot. Közülük 45 művet értékelt nyertesnek a Kuratórium, 200-tól 
400.000.- Ft-ig terjedt a díjak összege.



Működési jellegű költségeink 13.335.000.- Ft-ra rúgtak. Ebből bérjellegű 
kifizetés 7.670.000.- Ft volt. Részletezve látható, hogy ez a rovat lényegében 
változatlan tényszámokkal számol el. Benne a dologi és egyéb költségek rovaton
kb. 3.000.000.- Ft megtakarítás mutatkozik.

A bevételeink részben a 800.000.000.- Ft tartósan lekötött alaptőke kamatából, 
63.000.000.- Ft, részben a Filmjus Egyesület szociális célú támogatásából, 
14.000.000.-Ft, a pályázat nevezési díjából 1.460.000.- Ft valamint a 66.000.- Ft
1% adó felajánlásból adódnak. Ehhez járul még a tíz év előtti Leányváriné volt 
könyvelőnk elleni büntető per 217.000.- Ft-os kártérítése.
Az Egyesület 14.500.000.- Ft-os támogatását ezúton köszönjük meg.

Záró megjegyzésként annyit, hogy a 10 évre lekötött 800.000.000.- Ft továbbra 
is szépen fial. Az idő azonban vészes gyorsasággal múlik, és ez a lekötés 2020-
ban lejár. Kérlek Benneteket, jó előre gondolkodjunk együtt, miből fogja az 
Alapítvány 2020 után támogatni a rászorulókat a folyamatos „rezsicsökkentés”, 
adó és ármérséklések további előrehaladtával! Lehet, hogy ez már nem a mi 
gondunk lesz?


