
JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2009. május 29-én megtartott

KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A  Magyar  Drámapedagógiai  Társaság  (MDPT)  2009.  május  29-én,  18.00-kor  megkezdte 
közgyűlését  a Marczibányi  Téri  Művelődési  Központban (1022 Budapest,  Marczibányi  tér 
5/a).

Mivel a közgyűlés nem volt határozatképes, azaz nem jelent meg a tagságnak több mint a fele, 
ezért feloszlatták, és 18:30-kor újra összehívták.

A Közgyűlés levezető elnöke: Zalavári András – a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
elnökségének alelnöke.
Az ellenőrző bizottságot Hajós Zsuzsa képviseli.
Jegyzőkönyv-hitelesítő Szakall Judit, Bethlenfalvy Ádám.

Jelen vannak:
Egyesületi tag: 9 fő
Az elnökség részéről: Kaposi László, elnök

Zalavári András, alelnök
       Bethlenfalvy Ádám      

Kaposi József
Hajós Zsuzsa        

A közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök kérésére a közgyűlés szavazatszámlálót és jegyzőkönyv-vezetőt választ. A 
levezető  elnök  Kondás  Rékát  kérte  fel  a  posztra,  aki  ezt  vállalta.  A  közgyűlés  nyílt 
szavazással, egyöntetűen, tartózkodás nélkül elfogadta Kondás Rékát szavazatszámlálónak és 
jegyzőkönyv-vezetőnek.

A levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira.

1.) Napirendi pontok

1. A közgyűlés napirendjének megszavazása
2. Közhasznúsági jelentés, mérleg
3. Magyar Gyermekszínjátszás Patrónusa cím
4. Jelölő bizottság felállítása        
5. Nemzetközi ügyek
6. XVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendet.

Kézfeltartással szavaz a Közgyűlés: elfogadja: 9 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs.
A Közgyűlés a napirendet 9 fő igen szavazattal elfogadta.



2.) A 2008. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése, elfogadása.

• Kaposi László, az egyesület elnöke ismerteti a 2008. évi közhasznúsági beszámolót.
• A 2008. évi közhasznúsági beszámolót az Ellenőrző Bizottság tagjai, Hajós Zsuzsa, 

Szücsné  Pintér  Rozália  és  Monzák  Péter  előzetesen  átvizsgálta,  és  elfogadásra 
javasolta.

• Az elnökségi beszámoló elfogadása.
• A  levezető  elnök  szavazásra  teszi  fel  a  kérdést,  hogy a  2008.  év  közhasznúsági 

beszámolóját ki fogadja el.
• Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: igen: 9 fő, ellenszavazat: 0, tartózkodott: 0

Határozat: A közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2008. évi közhasznúsági 
beszámolóját elfogadta.

3.) A Magyar Gyermekszínjátszás Patrónusa

• Kaposi László, az egyesület elnöke ismerteti a javaslatot.
• A  résztvevők  részéről  elhangzik  az  a  javaslat,  hogy  legyen  „neve”  (jeles 

személyiségről elnevezve, mint egyéb kitüntetések). A többség elveti ezt a javaslatot: 
az előterjesztett elnevezésben bennfoglaltatik a tartalom.

• A résztvevők  megállapodnak abban,  hogy a  kitüntetett  személyéről  és  az  odaítélés 
időpontjáról az elnökségnek van joga dönteni.

• Az elnökség javasolja (első alkalommal) Nánási Sándort erre a címre.
• A levezető elnök szavazásra teszi  fel  a cím alapításának és odaítélésének kérdését, 

amelyet a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül elfogad.

4.) Jelölő bizottság választása

• Kaposi  László javasolja  jelölőbizottsági  tagként  Nánási  Sándort,  Püspöki  Pétert, 
Horváthné Árvai Máriát, Vatai Évát és Rudolf Ottónét.

• A jelölő bizottság felállításának célja az előkészítés.
• A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést, egy tartózkodással, az elnökség jogot 

szerez arra, hogy a javasolt személyeket felkérje.

5./ Nemzetközi ügyek

• Bethlenfalvy Ádám beszámol arról, hogy az IDEA május eleji közgyűléséről. Ismerteti 
továbbá, hogy az európai tagozat következő gyűlésére az ez év novemberi Színház-
Dráma-Nevelés ideje alatt Budapesten kerül sor, 2009. november 12-15. között.

6./ XVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 

• Szakall Judit a rendezvénysorozat főszervezője beszámol az addig történtekről, illetve 
ismerteti a záró rendezvény szervezésének körülményeit és programját.

A levezető elnök a közgyűlést bezárja.



Budapest, 2009. május 29.

A jegyzőkönyvet készítette: Kondás Réka

A jegyzőkönyvet hitelesnek nyilvánítom:

……………………………            …………………………….
       Bethlenfalvy Ádám             Szakall Judit


