JEGYZÕKÖNYV
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. november 17-én megtartott
KÖZGYÛLÉSÉRÕL
A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. november 17-én, 17 órakor megkezdte
Közgyûlését a Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban.
Mivel a Közgyûlés nem volt határozatképes, azaz nem jelent meg a tagság több mint fele,
ezért feloszlatták, és fél óra múlva összehívták.
A közgyûlés levezetõ elnöke: Zalavári András – a Magyar Drámapedagógiai Társaság
elnökségének tagja.
Jelen vannak:

Az elnökség részérõl:

Kaposi László elnök
Szakall Judit alelnök
Bethlenfalvy Ádám elnökségi tag
Fodor Mihály elnökségi tag
Kaposi József elnökségi tag
Trencsényi László elnökségi tag
Zalavári András elnökségi tag

A társaság részérõl további: 23 fõ
A Közgyûlés határozatképes.
A levezetõ elnök jegyzõkönyv-vezetõnek felkérte Kondás Rékát, jegyzõkönyv-hitelesítõnek
Kuszmann Nórát és Mészáros Beátát, akiket a Közgyûlés egyöntetûen, kézfeltartással
megszavazott.
A levezetõ elnök ismerteti a napirendi pontokat.
1,/ Napirendi pontok
1./ A közgyûlés napirendjének megszavazása
2./ Szakmai és pénzügyi beszámoló (1. sz. melléklet) - Kaposi László
3./ Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója (2. sz. melléklet) – Hajós
Zsuzsa
4./ A 2008-as évre vonatkozó munkaterv (3. sz. melléklet) – Kaposi
László
5./ Egyéb ügyek
A levezetõ elnök szavazásra bocsátja a napirendet.
Kézfeltartással szavaz a Közgyûlés: elfogadja: 30 fõ, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs.
A Közgyûlés a napirendet 30 fõ igen szavazattal elfogadta.
A levezetõ elnök felkéri Kaposi Lászlót az éves szakmai és pénzügyi beszámoló
ismertetésére.
2./ Szakmai és pénzügyi beszámoló (ld. 1. sz. melléklet)
Kaposi László, a társaság elnöke részletesen ismertette a néhány példányban írásban és
kivetítõn is rendelkezésre álló beszámolót, több ponton kiegészítette, illetve ahhoz

magyarázatot fûzött. (Beszámoló, ld. 1. sz. melléklet). Megköszönte az intézmény nélkül
intézményi méretû tevékenységet folytató egyesületben dolgozóknak a végzett munkát.
A levezetõ elnök felszólítja a tagságot, hogy a beszámolóval kapcsolatos észrevételeit tegye
meg.
Bethlenfalvy Ádám hozzászólása: Nemzetközi ügyekkel kapcsolatban a Társaság feladata
elsõ sorban a közvetítés, illetve a tagok támogatása abban, hogy különbözõ EU-s, ifjúsági
pályázatokon részt vegyenek. A Színház – Dráma – Nevelés módszertani hétvége részeként
megrendezett nemzetközi fórum is ebben kívánt segítséget nyújtani, ennek eredményeirõl
írásbeli beszámoló készül, mely a tagság számára elérhetõ lesz.
A levezetõ elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását:
Kézfeltartással szavaz a Közgyûlés: elfogadja: 30 fõ, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs
Határozat: A Közgyûlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. évi beszámolóját
30 fõ igen szavazattal elfogadta.
3./ Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója (ld. 2. sz. melléklet)
Hajós Zsuzsa, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke ismerteti az EB munkáját illetve javaslatait:
Az EB javasolja jövõbeni célként kitûzni, hogy ne a Társaság szervezze a vidéki
drámapedagógiai mûhelyeket, hanem a mûhelyek támogassák a Társaság munkáját.
Ezenkívül az EB javasolja a tagnyilvántartás pontosítását, korszerûsítését. Úgy vélik, a nem
kielégítõen pontos adatbázis következtében nem kellõen hatékony az információáramlás a
Társaság és tagjai között.
Zalavári András közbevetése: Van-e pénz az adatbázis korszerûsítésére?
Kaposi László válasza: Tudomása szerint alapvetõen jól mûködik a tagnyilvántartó program.
Felülvizsgálja a felvetett problémát.
Kaposi László javaslata az EB elnökének: Belsõ revízió keretén belül ellenõrizzék az
elnöknek, elnökségi tagoknak kifizetett összegeket.
A levezetõ elnök szavazásra teszi fel az ellenõrzõ bizottsági beszámoló elfogadását:
Kézfeltartással szavaz a Közgyûlés: elfogadja: 30 fõ, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs
Határozat: A Közgyûlés az ellenõrzõ bizottsági beszámolót 30 fõ igen szavazattal
elfogadta.
A levezetõ elnök felkéri Kaposi Lászlót az éves munkaterv és a költségvetés ismertetésére.
4./ A 2008-as évre vonatkozó munkaterv és költségvetés (ld. 3. sz. melléklet)
Kaposi László elnök ismerteti a 17 pontból álló munkatervet, valamint a költségvetést.
A levezetõ elnök megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Bodnár Zoltán: Fölöslegesnek tartja, hogy a Társaság a Drámajátékos hírlevelet mind papíron,
mind elektronikus (e-hírlevél, honlap) formában terjeszti.
Szakall Judit javasolja, hogy csak a honlapon legyen elérhetõ.
Kaposi László megjegyzése, hogy sokan nem olvasnak e-mailt, nem látogatják a Társaság
honlapját.

Hajós Zsuzsa: Esetleg az adatbázisban jelölhetõ lenne, ki kéri csak elektronikus úton a
Társaság hírleveit.
Trencsényi László: Õ elõnyben részesíti a papírformátumot, szerinte fontos, mert
továbbadható.
A tagság megegyezik abban, hogy mindkét megjelenési formát meg kell tartani.
A levezetõ elnök megkérdezi, van-e még hozzászólás.
Trencsényi László tájékoztatja a tagságot arról, hogy a Társaság csatlakozott a VII.
Nevelésügyi Kongresszushoz. A nyitóülést 2008. augusztus 25-én a Mûvészetetek
Palotájában tartják. A szekcióülésekre a Mûszaki Egyetemen kerül sor. Kéri a tagságot, hogy
kövesse figyelemmel az elõkészületeket a kongresszus a www.nk7.hu honlapon, illetve
támogassa annak munkáját. Fontosnak tartja, hogy a Társaság munkaterve is kövesse a
változásokat.
Bethlenfalvy Ádám kéri a jelenlevõket, hogy vegyenek részt a szekciók munkájában, mert
mindez értékes segítséget jelent.
Kaposi László kéri a Közgyûlést, hogy fogadja el az ismertetett munkatervet és költségvetést.
A levezetõ elnök szavazásra szólítja fel a tagságot.
Kézfeltartással szavaz a Közgyûlés: elfogadja: 30 fõ, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs.
Határozat: A Közgyûlés a 2008-as évre szóló munkatervet, valamint a költségvetést 30 fõ
igen szavazattal egyöntetûen elfogadta.
5./ Egyéb ügyek
Trencsényi László elnökségi tag a Társaság nevében köszönti Szakall Judit alelnököt
születésnapja alkalmából.
Juszcák Zsuzsa a Társaság nevében köszönti Kaposi László elnököt születésnapja alkalmából.
A levezetõ elnök a Közgyûlést berekeszti.
Budapest, 2007. november 17.
Jegyzõkönyvet készítette: Kondás Réka
A jegyzõkönyv mellékletei:
1./ A Magyar Drámapedagógiai Társaság éves beszámolója
2./ Ellenõrzõ bizottsági jegyzõkönyv
3./ A Magyar Drámapedagógiai Társaság munkaterve a 2008-as évre
4./ Jelenléti ív
A jegyzõkönyvet hitelesnek tartom:

…..………………………. ..
Kuszmann Nóra

………………………………
Mészáros Beáta

