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Közhasznúsági jelentés 
 
 
a./  Számviteli beszámoló 
 
A  számviteli beszámolót „A közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített  
beszámolója” tartalmazza a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően.  
Az eredménykimutatás és a mérleg egyes sorainak részletes kimutatása és elemzése az 1.-2. 
sz.  mellékletben található. 
 
b./ Költségvetési támogatás és annak felhasználása 
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (továbbiakban MDPT) a 2008. évben szakmai 
programjait főként a pályázati úton nyert támogatásokból finanszírozta. 
Működési költségeit egyrészt pályázati támogatásokból, másfelől saját bevételeiből és az 
SZJA 1 %-os bevételeinek átadásából tudta fedezni. 
Az egyesület működési bevételeit az alapszabályban foglalt célok szerinti tevékenységekre 
fordította. 
 
 
c./ Vagyoni helyzet elemzése, eszközök és források változása 
 

Eszközök elemzése 
 
A pénzeszközök év végi záró értéke nőtt.  Ennek egyik oka a takarékos gazdálkodás és a 
következő évre áthúzódó feladatok előzetes finanszírozása, mivel a bevételek és ezen belül a 
támogatások csökkentek. 
Saját bevételeink növekedtek, elsősorban a tantervkészítési program bevételeinek 
köszönhetően.  
Csökkent viszont az SZJA 1%-ból nyert bevételünk, de ennek részaránya elenyésző a 
Társaság bevételei között. 
A tárgyi eszközök állományát a 2. sz. melléklet tartalmazza.  2008-ban számítástechnikai 
eszközöket és szoftvert vásároltunk összesen 228 e Ft értékben. 
 
Megnevezés    2007   2008.   Változás 
 
A. Befektetett eszk. össz.                     604                  378       -   226 
     - tárgyi eszk.szoftver                       604                           378                            -   226 
 
B. Forgóeszk.össz.             6.671                          10.834                           +4.163 
   - készlet                    0                                0                                      0 
 
    - pénzeszközök             6.671                          10.834                          + 4.163 
 
    - követelések       -               -                                   -   
  _________________________________________________________________________ 
    
    Eszközök összesen:                     7.275                            11.212                          + 3.937 
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Források értékelése 

 
Megnevezés    2007   2008             Változás 
 
C./ Saját tőke    7.213             11.074          +   3.861 
       -  tárgyévi eredmény             3.839                           4.547                      +     708 
       -  tőke változás     3.374                           6.527                       +  3.153 
F./ Kötelezettségek                  62                               138                       +      76 
_________________________________________________________________________ 
 
Források összesen:   7.275                         11.212                        + 3.937 
 
 
A források nőttek a  tárgyévi gazdálkodás során. A kötelezettségek kismértékben növekedtek 
(fordulónapi esedékes adótartozások).  Megállapíthatjuk tehát, hogy a társaság tevékenysége 
pénzügyi szempontból 2008-ban pozitív eredménnyel zárult. 
 
 
 
d./ Kimutatás a célszerinti ( adott ) juttatásokról 
 
A szervezet Alapító Okirata szerint a társaság közhasznú tevékenységei között sem pénzbeli, 
sem természetbeni juttatások kifizetése, sem adományozása nem szerepel. 
 
e./ Kimutatás a kapott támogatásokról, átvett pénzeszközökről 
 
A szervezet 2008-ban sem rendelkezett tevékenységéhez a költségvetési törvényben garantált 
állami támogatással. Támogatásai csaknem teljes mértékben a pályázati úton elnyert 
pénzeszközökből származnak. Ezek aránya az előző évhez képest változatlanul magas maradt 
(78%). Közhasznú tevékenységének csaknem elhanyagolható arányú forrása az SZJA 1 %-os 
átvett pénzeszköze, amely 2008-ben  49.292.- Ft.  
 
Megnevezés   2005                 2006                2007                   2008        2008 % 
___________________________________________________  ______________________ 
 
Pályázati tám.         14.650.000.       29.063.825      30.165.175     24.950.000             78,3 
 
SZJA 1 %-os bev.      189.682                88.969           104.788            49.292               0,2 
 
Egyéb bevételek       5.006.786          7.552.182         7.191.463       6.848.193            21,5 
  
 
___________________________________________________________________________ 
Összes bevétel       19.846.468        36.704.976        37.461.426      31.847.485         100,0 
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Támogatott feladat Összeg Támogató Támogatáson 
      belüli arány 
Működés összesen          4.900 000,00     19% 
          1 000.000,00     OKM   
            200.000,00  OKM  
          3.000.000.00  NCA  
             700.000,00  OKM  
    
DPM összesen        3.500.000,00  14% 
        3.000.000,00  NKA  

           500.000,00 
 Oktatásért 
Közalapítvány  

    
    
Színház-Dráma Nevelés         2.000.000,00  NKA 8% 
    
Nemzetközi szervezetekben               
részvétel           170.000,00 NKA 1% 
    
    
Országos Weöres Sándor    
Gyer. Szính. Találkozó         5 000 000,00      NKA  20% 
    
    
Sulinova          9.380.000,00  38% 
    
Összesen       24 950 000,00      100% 
    
 
 
 
A társaság működését, szakmai munkáját nagymértékben segíti a szponzori feladatot 
felvállaló befogadó intézmény, a Marczibányi Téri Művelődési Központ azzal, hogy helyet 
biztosít a társaság irodájának és átvállalja a rezsi költségek egy részét. Ezt ez úton is 
szeretnénk megköszönni. 
 
f./ Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól 
 
A szervezet alapszabálya szerint a vezető tisztségviselők (elnökségi tagok, felügyelő 
bizottsági tagok) e tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak, csak a szervezet tevékenysége 
érdekében  felmerült közvetlen kiadásainak megtérítését fedezi a társaság: például utazási 
költség, gépkocsi használat, telefon használat, ill. egyéb költségek megtérítése.  
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g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
A 2008-as évünket a biztos működés további fenntartása érdekében folytatott mindennapi, 
sikeres küzdelemként jellemezhetjük. A működés alapfeltételeit ellehetetlenítő, jelentősebb 
problémánk nem volt: mindig volt pénz a számlánkon.” 
Országos gyermekszínjátszó találkozó: az eddigieknél kevesebb jelentkező és résztvevő 
csoportot, és továbbra is stabil szakmai színvonalat hozott a felmenő rendszerű, országos 
rendezvénysorozat. Súlyos problémának tartjuk, hogy egyre csökken azon (megyei) 
intézmények száma, amelyek esetünkben az országos rendezvény szakmai gazdája és az adott 
településen élő, működő csoportok közötti kapcsolatban közvetítő, generáló, segítő, kiszerelő 
stb. szerepet tölthetnének be. Egyre több olyan megye van, ahol már jó ideje nem a 
közművelődés klasszikus rendszerében kell keresnünk a partnert a megyei találkozók 
megszervezéséhez. És nem utolsó sorban fontos oka lehet a csökkenésnek: vannak olyan 
megyék, ahol nagyon kevés a tagunk, ahol kevés a csoport, ahol kevés a színjáték tagozatos 
művészeti iskola. 
A fentiekkel együtt az országos találkozó gálaműsora az év fénypontjai közé tartozott: az 
egyenletesen jó szakmai színvonalú programban azért akadt egy-két kiemelkedő színvonalú 
előadás is, és főként azért, mert a Marczibányi téri intézmény kiváló házigazdája volt a záró 
rendezvénynek, a gálaműsornak. Igazi gyerekünnep lett abból a kétnapos programból, amire a 
pénzünk futotta.  
 
Az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos tevékenységünk (színművészet-
bábművészet ág): mint a drámapedagógia-színjáték területén dolgozó legjelentősebb szakmai 
szervezet, egyesületünk kapott megbízást arra, hogy az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó 
27/1998-as rendelet módosításának előkészületei során javaslatot dolgozzon ki a 
színművészet-bábművészet területre vonatkozó rendeleti részre és az egyes tantárgyi 
tantervekre. 
A munka méreteit érzékelteti, hogy több tucatnyi szakember vett részt benne 
szerkesztőként, szerzőként, lektorként. Az iskolai gyakorlatra, a 10 év alatt felhalmozott 
tapasztalatra építve alakítjuk át a képzés tantervét és tantárgyi rendszerét, illetve az egyes 
tantárgyak programját. A rendkívül nagy méretű munka során a belső lektorálásokat követően 
került sor a társadalmi vitára, szakmai véleményezésre – így a tantervek és a rendelet 
területünkre vonatkozó részének tervezete a művészeti iskolákhoz, és az iskolák szakemberei 
mellett sok jeles drámapedagógushoz, színházi szakemberhez eljutott.  
 
Felsőoktatás és dráma: több rendezvény elindításában vagy létrejöttében sikerült 
közreműködnünk, ezzel egyesületünk fontos szerepet vállalt magára: partnereivel együtt a 
felsőoktatás napjainkban jelentősen és gyorsan változó világában kereste a drámás képzések 
helyét, szerepét, és főként lehetőségeit. E területen végzett munkánk folytatásra vár. 
 
Szakképzés: megkezdtük tevékenységünket az ügyben, hogy a szakképzés ne legyen 
„hiányterület” (mert jelenleg a magyar oktatási rendszer egyetlen olyan területe, ahol még 
nincs jelen érvényesen a dráma). Eredmények nem várhatók gyorsan: szakképzések 
alapításának átfutási ideje években mérhető… 
 
Képzéseink száma az előző esztendőben csökkenést mutat. Míg 2007-ben 22 
drámapedagógiai tanfolyami képzést tudtunk lebonyolítani – iskolákban, többnyire teljes 
tantestületek számára – az elnyert támogatási összegből, ez a támogatási lehetőség nem állt 
rendelkezésünkre ebben az esztendőben. Amit tehettünk, azt tettük is: egyfajta utógondozása 
történt meg ezeknek a képzéseknek, közreműködtünk az intézmények képviselőinek 
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szervezett szakmai műhelyek programjának összeállításában, lebonyolításában (ami együtt 
járt a tantervek, képzési anyagok felülvizsgálatával is)... 
Hosszú tortúra után akkreditáltuk a rendezői képzésünket, amihez indítási engedélyt is 
kaptunk. 
 
Spárta-Dráma: ismét népszerű és sikeres volt a Spárta-Dráma, ezúttal már negyedik 
alkalommal megvalósított nyári, szabad képzési formánk: kollégáink közül sokan vállalták 
ismételten ingyen a tanítást, és nagyon sokan voltak azok is, akik tanulni akartak.  
 
Műhelyhálózat: a Nemzeti Civil Alapprogramnál elnyert támogatásból „műhelypályázatunk” 
sok értelmes és lokálisan jelentős szakmai program beindítását tette lehetővé: a szakmaiságon, 
szakmai programokon keresztül segítve a helyiek önszerveződését, részben civil szervezetté 
válását. A teljes rendezvénylista mennyiségileg is impozáns. Jelentős akadály a megkezdett 
munka folytatásában, hogy a két alkalommal, teljes összeggel támogatott pályázatunk 
harmadszorra már semmit nem kapott. 
 
Drámapedagógiai Magazin: a folyóirat számára ismét sikerült a kiadást lehetővé tevő 
pályázati támogatásokat elnyerni (periodikánk kiadásának fő támogatója évek óta a Nemzeti 
Kulturális Alap, mellette az OKA nevű közoktatási alapítvány). A DPM támogatási összege a 
lap fejlesztését és nemcsak szinten tartását teszi lehetővé.  
Kiadtuk két alkalommal, nyomtatott formában a DRÁMAjátékost (amíg az anyagiak 
engedik, nyomtatjuk/terjesztjük, mert a nem internetező tagjaink miatt ez fontos). 
Öröm az is, hogy internetes oldalunk látogatóinak száma meghaladta a 142 ezret, ezen belül 
a Fórum rovatot felkeresők száma 54 ezer feletti (ez utóbbi esetében is igaz: a többség olvas, 
de nem ír). 
 
Nemzetközi kapcsolatok: jelentős hatásúnak ígérkező lépések történtek ezen a területen. 
Aktívan részt veszünk az IDEA európai szervezetének munkájában. Azt várjuk ettől a 
kapcsolati tőkétől, hogy az egyes országok közötti két- és háromoldalú kapcsolataink köre is 
bővülni fog. Az a változás, miszerint az IDEA Europe négy fős koordinációs bizottságába 
beválasztották a magyar képviselőt, reményteli lehetőségnek tűnik: az e téren végzett 
munkánk az előző évtized gyakorlatához képest jóval hatékonyabb lehet. 
 
Módszertani nagyrendezvények: ismét támogatást kapott a Színház-Dráma-Nevelés 
programja (és ismét: NKA), amit a 2008/2009-es évadban három helyen valósítunk meg: 
közgyűlésünk hétvégéjén  Budapesten, a Marczibányi téren, majd február végén és március 
elején Nyíregyházán, illetve Veszprémben. Az előző évekhez viszonyítva kevesebb regionális 
módszertani rendezvény szervezésére nyílik lehetőségünk, de úgy tűnik, hogy ez a 
látogatottságnak és programok kidolgozottságának nem tesz rosszat. 
 
Az előző évek „mostoha bánásmódjához” képest jelentősen nőtt idén a működésre kapott 
pályázati támogatás. Éveken keresztül jóformán csak projekt-támogatásaink voltak, és 
névlegesnek tekinthető, nagyon alacsony értékű működési. Most ennek aránya változott: igaz, 
ehhez hozzájárul az is, hogy a 2007-es évhez viszonyítva jelenleg még kevesebb a projektekre 
kapott támogatásunk.  
 
Mint a tartalmi beszámolóból is kitűnik, egyesületünk rendezvényei nyilvánosak voltak, azon 
a drámapedagógia iránt érdeklődő, társaságon kívüli személyek is nagy számban részt 
vehettek és részt vettek. Az információkat honlapunk, hírlevelünk, folyóiratunk és 
biztosította.  
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1.sz. melléklet 

Bevételek és kiadások elemzése 
 
Megnevezés/bevételek 2007 2008 Változás 
Tagdíjak        546.000          662.000           116.000 
Támogatások    30.165.175     24.950.000    -   5.215.175 
Könyv értékesítés          0          189.547           189.547 
DPM értékesítés        106.984          324.040           217.056  
Film értékesítés        129.075                  0   -      129.075 
Vizsgáztatás,tanfolyam     6.247.000       1.423.995   -   4.823.005 
SZJA 1%        104.788            49.292   -        55.496 
Közhasznú tev. egyéb        149.227          433.917           284.690 
Tanterv készítés           0       3.796.667        3.796.667 
    
Közhasznú bev. 
összesen 

     37.448.249     31.829.458     - 5.618.791 

    
Célszerinti nem 
kh.bev. 

           13.177            18.027              4.850 

    
Bevételek összesen       37.461.426      31.847.485      - 5.613.941  
 
 
Megnevezés/kiadások 2007 2008 Változás 

    
Anyag, áru beszerzés           610.191          380.375      -    229.816 
Bérköltség        1.449.371       1.871.700           422.329 
Gépkocsi ktg térítés        2.912.274          928.389      - 1.983.885 
TB. járulék           679.200          751.673             72.473 
Bérleti díj, telefon           716.252       1.029.168           312.916 
Postaktg           615.693          537.239      -      78.454 
Irodaszer, nyomtatv.           206.118          195.593      -      10.525 
Könyv beszerzés                   -              9.534               9.534 
Hirdetés                   -          308.417           308.417 
Utiktg, szállítási ktg.         1.192.443          390.399      -    802.044 
Ügyviteli, számtech,sz           629.471          948.244           318.773 
Szakmai szolgáltatás      19.426.757     15.678.330    -   3.748.427 
Szállásktg.           880.577          959.939             79.362 
Étkeztetés,vendéglátás        1.600.505       1.214.731      -   385.774 
Repr. ajándék           326.044          168.488      -    157.556 
Nyomdaköltség        1.095.358          949.670      -   145.688 
Közhasznú egyéb ktg.           791.672          407.397       -  384.275 
Közhasznú tev. 
összesen 

    33.131.926     26.729.286     -  6.402.640 

    
Célszerinti nem 
közhasznú tev. 

         191.184         202.914            11.730 

Kiadások összesen       33.323.110       26.932.200     -   6.390.910 
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A bevételeket elemezve, a pályázati támogatási források  csökkentek az előző évhez  képest, a 
befolyt tagdíjaknál  pozitív változást tapasztalhatunk,  a SZJA 1%-os bevétele kissé csökkent..   
Kiadásaink a bevételeknél nagyobb mértékben csökkentek, különösen igaz ez a szakmai  
szolgáltatás költségeire valamint az utazással kapcsolatos költségtérítésekre, ezek inkább a 
2006.év szintjének felelnek meg. 
 
Fentiek eredményeképpen a Társaság a 2008. gazdasági évet pozitív pénzügyi eredménnyel 
zárta 
 
Tárgyévi eredmény részletezése  
 
Megnevezés     2007   2008  Változás 
 
A.  Közhasznú tev.bev.    37.448.249.-       31.829.458- 
 
B.  Közhasznú tev. kiadás    33.131.926.-       26.729.286.- 
___________________________________________________________________________ 
 
Közhasznú tev. eredménye              +4.316.323.-                   + 5.100.172.-        + 783.849.- 
 
C. Célszerinti nem kh. bev.                      13.177 ,-                        18.027.- 
 
D. Célszerinti nem kh. kiadás                 191.184.-                      202.914.- 
___________________________________________________________________________ 
 
Célsz. nem kh. tev. eredm.                 -  178.007.-                    -184.887.-          -       6.880.- 
 
 
Pénzmozgással nem járó  
költség helyesbítések 
 
Tárgyévi eredmény összesen:         -4.138.316.-                  +4.915.285.            +  776.969.- 
 
A MDPT vállalkozási tevékenységet nem folytat, egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
tevékenységéhez kapcsolódó bevételei a kapott banki kamatok, illetve kiadásai a bank költség 
és a késedelmi kamat.  
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2. sz. melléklet 

 
Kimutatás a mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékéről 

2008. 12. 31.-i állapot szerint. 
 

Eszközcsoport Bruttó érték Tárgyévi écs Halmozott écs Nettó érték 
          
I. Szoftverek     
Könyvelő program         91 125,00                    -               91 125,00                    -       
M. Office program       110 000,00                    -             110 000,00                    -       
Bigmac bérprogram         72 750,00                    -               72 750,00                    -       
WINDOWS XP        112 925,00         16 800,00           112 925,00                   -       
Összesen       386 800,00          16.800,00       386 800,00      
     
II.Számítástech. eszközök     
Számítógép         87.692,00        87 692,00              87 692,00      
Számítógép  FS P4       164 223,00     77.392,00       164 223,00               - 
Monitor GNR         46 500,00            -         46.500,00  
Notebook       197 890,00         28 694,00           120 419,00        77 471,00     
Monitor Samsung         38 400,00         38.400,00             38 400,00                    -       
Összesen       534 705,00        232 178,00          457.234,00       77 471,00     
     
III. Ügyviteltechnikai  
eszk.     
Fénymásoló         99 393,00                   -           99 393,00                    -       
Telefax         57 990,00                   -               57 990,00                    -       
Nyomtató         39 510,00                   -               39 510,00                    -  
Szkenner EPSON         79 167,00                   -         79 167,00                    -       
Irodabútor         75 434,00                   -               75 434,00                    -       
Mobiltelefon SHARP         28 792,00                   -               28 792,00                   - 
Mobiltelefon Nokia         19 150,00                   -         19 150,00                   - 
Mobiltelefon Samsung         24 975,00                   -           24 975,00                    -       
Összesen       424 411,00                   -       424 411,00                    -       
     
IV.Hiradástechnikai és      
egyéb berendezések     
Videomagnó         69 000,00                   -               69 000,00                    -       
Videokamera       278 000,00                   -         278 000,00                    -       
Projektor       159 990,00                   -         159 990,00                    -       
CD deck         31 992,00                    -               31 992,00                    -       
Televízió         63 992,00                    -               63 992,00      
Hangtech.berendezés       186 772,00                    -             186 772,00      
Fénytech.berendezés       585 614,00         64 214,00           480 894,00       104 720,00     
DVD lejátszó         23 992,00                    -               23 992,00                    -       
Kamera Panasonic       216 552,00         31 400,00            116 302,00      100 250,00     
Fényképezőgép         79 992,00                    -               79 992,00                    -       
Fényképezőgép Minolta       209 690,00         23 880,00            113 822,00        95.868,00    
Összesen    1 905 586,00       119 494,00        1 604 748,00       300 838,00     
     
     
Eszközök összesen    3 251 502,00       368.472,00        2 873 193,00       378 309,00     
     

 


