
A Magyar Drámapedagógiai Társaság 
munkaterve és költségvetése a 2007-es esztendõre 

 
 
MUNKATERV 
A Társaság mûködésének anyagi alapjait a pályázati rendszer biztosítja, Mivel a magyarországi 
pályázati rendszer nem a tevékenységekhez, hanem a költségvetési és ezzel együtt a naptári évekhez 
kötõdik, ezért munkánk hitelesen, pontosan, megalapozottan tervezhetetlen. (Ezt kéretik 
mindenkinek, minden egyesületi tagnak tudomásul venni.) 
A fentiek miatt az egyesület munkaterve nem a reális alapokon nyugvó, a biztosan megvalósítható 
programok gyûjteménye, hanem a szükséges (�jó lenne, ha��) felõl és az eddigi gyakorlat felõl 
(�eddig rendre összejött rá a pénz�) indul el. Ehhez érdemes még hozzátenni azt is, hogy a 
munkatervet a jelen esetben a régi elnökség készíti, s annak nem szándéka gúzsba kötni terveivel az 
újat, amit (személyében) lehet, hogy ismer, lehet, hogy nem. A már említett tervezhetetlenség 
mellett ez is fontos szempont annak kapcsán, hogy kellõen megengedõ legyen a munkaterv. 
 
1. Az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megrendezése a Társaság vállalt 

feladata immár tizenöt éve. A tizenhatodikban is az kell maradjon. tehát megrendezzük az 

országos találkozót. Ennek záró idõpontja (megértéssel a színház világa iránt, azon belül egy 

Grotowski-fesztivál irányában) a tervezettnél egy héttel késõbb lesz Debrecenben, 2007. június 

8-9-10-én. 

2. Az ország hat(!) településén indítunk 60 órás drámapedagógiai tanfolyamot � az erre felkészített 

12 trénerünk vezetésével � 2007 januárjában, a elnyert közbeszerzési pályázat alapján. 

3. Amennyiben a közbeszerzési pályázat szerint további tanfolyamok indítására kapunk 

lehetõséget, akkor ezt tenni fogjuk. 

4. 2007-ben is hirdetünk/szervezünk drámapedagógiai, tánc- és mozgásmûvészeti képzést. 

5. Megjelentetjük a Társaság periodikáját, a Drámapedagógiai Magazint, kiadjuk hírlevelét, a 

DRÁMAjátékost.  

6. Amennyiben pénzt tudunk szerezni hozzá, további módszertani kiadványokat jelentetünk meg 

(nem csak nyomtatott formában, hanem DVD formájában is). 

7. Módszertani rendezvényeket szervezünk az erre a célra megszerezhetõ támogatások mértékéig 

8. Tartjuk a munkakapcsolatot a határon túli magyar drámapedagógusokkal és gyermekszínjátszó 

szakemberekkel � a lehetõségeinkhez mérten segítjük, támogatjuk munkájukat. 

9. A Társaság 2007-ben is ellátja  az alapszabályban foglalt nemzetközi feladatait. 

10. Az NCA már meglévõ támogatásával a 2007-es év elsõ felében támogatjuk a drámapedagógiai 

szakmai mûhelyek országos hálózatát. Amennyiben erre a munkára kapnánk további 

támogatást, tennék a késõbbiekben is. 

11. Folytatjuk az Emberfaragó nevû programsorozatot, a rendelkezésre álló keretek között. 

12. Amennyiben pályázati támogatáshoz jutunk, ismételten megrendezzük a Spárta-dráma (nyári) 

programját. 



13. Az érdekvédelem területén ellátjuk a ránk háruló feladatokat a 2007-es esztendõben is: sajtóból 

és magán úton szerzett információink ezt a jövõ év egyik legnagyobb, legnehezebb feladatává 

teszik. 

14. Ha lesz rá elegendõ pénz, akkor újra akkreditáltatjuk a gyermekszínjátszó rendezõi képzést. 

15. Mivel a 2007-re �áthúzódó� pályázatainkkal az esztendõ elsõ felére a mûködés minimális 

feltételei rendelkezésre állnak: mûködtetjük az egyesületet. 

16. Élünk azokkal a lehetõségekkel, amelyek a kiemelkedõen közhasznú szervezetünk cél szerinti 

tevékenységi körébe tartoznak. 

17. A szakterületünket érintõ tevékenységekkel megvalósítható pályázatokon indulunk. 

18. Az elnökség fenntartja jogát, hogy erõforrásai és a kezdeményezések színvonala, tartalma 

alapján további programokat iktasson a munkatervbe.  

19. Az egyesületi szervezeti munka terén 2007-ben feladatunk az aktív és a passzív tagság közötti 

létszámkülönbség csökkentése (ami az eddigi �alvó tagság� aktivizálását jelenti). 

 
 
KÖLTSÉGVETÉS 

A fentiekhez megvalósításához szükséges költségvetés-tervezet csak fiktív adatokra épülhet. Ezzel 
nem kívánunk élni� 
Ami pontosabban becsülhetõ � és így tervezhetõ: az ez évi részadatok alapján, azokat interpolálva a 
mûködés egyes tételeinek költsége. Ezek a következõk: 
 

Rezsiktg 2006 terv 2007 terv 
   
Bruttó munkabér           750 000             1 600 000     
Tb. járulék           435 000               460 000     
EHO             12 000                 24 000     
Munkaadói járulék             22 000                 48 000     
Kulturális járulék             20 000                 25 000     
Rezsianyagok, fogyóeszközök           160 000               170 000     
Telefon, Internet           600 000               700 000     
Postaktg           600 000               750 000     
Irodaszer, nyomtatvány           180 000               200 000     
Könyv, folyóirat           100 000               100 000     
Hirdetés, reklám           200 000               200 000     
Útiktg térítés           400 000               400 000     
Számviteli szolgáltatás           522 000               600 000     
Számítástechnikai szolgáltatás           120 000               120 000     
Karbantartás, javítás             50 000                 50 000     
Reprezentáció, ajándék           300 000               300 000     
Bank ktg           150 000               160 000     
Tárgyi eszközök beszerzése           300 000               500 000     
ÁFA         2 000 000             2 200 000     
   
Összesen         6 921 000             8 607 000  
 


