
JEGYZÕKÖNYV 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. május 24-én megtartott 

KÖZGYÛLÉSÉRÕL 
 
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. május 24-én, 16:30 -kor megkezdte a megfelelõ 
létszám hiányában ismételten összehívott közgyûlését a Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban. 
 
A Közgyûlés levezetõ elnöke: Kaposi László � a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke. 
Jelen vannak: 
    Egyesületi tag: 14 fõ  
    Ezen belül az elnökség részérõl: 

Kaposi László elnök 
              Szakall Judit alelnök 

Fodor Mihály  elnökségi tag 
Zalavári András elnökségi tag 
Bethlenfalvy Ádám elnökségi tag         

   
A közgyûlés � az alapszabálynak megfelelõen � határozatképes. 
 
A levezetõ elnök kérésére a közgyûlés szavazatszámlálót és jegyzõkönyvvezetõt választ. A levezetõ 
elnök Botos Karolinát kérte fel ezekre a feladatokra, aki ezt elvállalta. A közgyûlés nyílt 
szavazással, egyöntetûen, tartózkodás nélkül elfogadta Botos Karolinát szavazatszámlálónak és 
jegyzõkönyvvezetõnek. 
 
A levezetõ elnök jegyzõkönyv-hitelesítõt kér. Hajós Zsuzsa és Szakal Judit jelentkezik a feladatra. 
A közgyûlés a jegyzõkönyv hitelesítésére Hajós Zsuzsát és Szakall Juditot kézfeltartással 
megszavazza, tartózkodás nincs. 
 
A levezetõ elnök ismerteti az elnökség javaslatát a közgyûlés napirendi pontjaira. 
 
Napirendi pontok: 
      

1. A 2006. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése, elfogadása. 
2. Egyéb: 

- A XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó jelenlegi állása. 
- A mûvészeti iskolákban elfogadott képesítések, a minõsítési eljárás. 

 
A levezetõ elnök kérdésére, miszerint egyéb, a közgyûlés által megtárgyalandó napirendi pont van-
e, javaslat nem érkezik. A közgyûlés kézfeltartással szavaz. A jelenlévõk megszavazzák a napirendi 
pontokat; tartózkodás, ellenszavazat nincs. 
 
A levezetõ elnök megkezdi a napirendi pontok tárgyalását: 
 

1. Kaposi László, az egyesület elnöke ismerteti a 2006. évi közhasznúsági beszámolót. (A 
beszámolót az elnökség elõzetesen közzétette a Társaság honlapján.) 

A 2006. évi közhasznúsági beszámolót az Ellenõrzõ Bizottság (Hajós Zsuzsa, Szücsné Pintér 
Rozália és Monzák Péter) elõzetesen átvizsgálta, és az Ellenõrzõ Bizottsági ülés alkalmával 
elfogadásra javasolta. 
A levezetõ elnök kérésére az egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolójának elfogadásáról a 
közgyûlés kézfeltartással szavaz.  
 



Szavazatok száma: igen: 14 fõ, ellenszavazat: 0, tartózkodás: 0 
 
Határozat: 
A közgyûlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2006. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadta. 
 
2.  
- Szakall Judit, az egyesület alelnöke beszámol a 2006. évi XVI. Országos Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Fesztivál eddigi eseményeirõl, a számszerû adatokról és a beérkezett 
észrevételekrõl, véleményekrõl. 
 
A levezetõ elnök megköszöni a beszámolót, és kéri a hozzászólásokat. 
A hozzászólók ismertetik a rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalataikat, felvetik a szervezéssel 
kapcsolatos változtatások lehetõségét.  
Javaslat: ezeket a kérdéseket 2007 õszén, egy a rendezvény összes érintett szervezõjével, 
csoportvezetõjével közös egyeztetõ ülésen vitassák meg. 
 
A levezetõ elnök kérésére, a javaslat elfogadásáról a közgyûlés kézfeltartással szavaz.  
Szavazatok száma: igen: 14 fõ, ellenszavazat: 0, tartózkodás: 0 
 
Határozat: 
A közgyûlés a 2007 õszén rendezendõ egyeztetõ ülés ötletét elfogadta. Ennek idõpontját az 
elnökség a XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó országos, debreceni 
döntõjén határozza meg. 
 
- Kaposi László, az egyesület elnöke beszámol az alapfokú mûvészetoktatási intézmények 
színjáték tagozatán jelenleg el nem fogadott tanító végzettség + drámapedagógus szakirányú 
képzettség, az ide vonatkozó jogszabályi kitétel megváltoztatásával kapcsolatos eddigi lépésekrõl 
(levelezés, törvénymódosítási javaslat, lobbizás) és az azokra érkezett válaszokról. Javaslat: a 
Magyar Drámapedagógiai Társaság továbbra is vállalja fel az ügyet, és vigye azt további 
fórumokra. 
 
A levezetõ elnök kérésére, a javaslat elfogadásáról a közgyûlés kézfeltartással szavaz.  
Szavazatok száma: igen: 14 fõ, ellenszavazat: 0, tartózkodás: 0 
 
Határozat: 
A közgyûlés megbízza Kaposi László elnököt az alapfokú mûvészetoktatási intézmények színjáték 
tagozatán a tanító végzettség + drámapedagógus szakirányú képzettség elfogadására irányuló 
további lépések megtételére.  
 
Napirenden kívüli pont felvetésének, egyéb hozzászólásnak hiányában a levezetõ elnök a 
közgyûlést bezárja. 
 
Budapest, 2007. május 24. 
 
A jegyzõkönyvet készítette: Botos Karolina 
 

A jegyzõkönyvet hitelesnek nyilvánítom: 
 
 

��������                                            ����������� 
     Szakall Judit      Hajós Zsuzsa 

 


