
JEGYZŐKÖNYV 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2011. november 19-én 16.20 órakor megtartott 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 

 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) 2011. november 19-én, 16.20-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 tagság kétharmada, ezért 

feloszlatták, és 16:30-ra újra összehívták. Az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes. 

 

A közgyűlés levezető elnöke Zalavári András 

 

Jelen vannak: 

    Egyesületi tag: 22 fő 

     

    Az elnökség részéről: Ledőné Dolmány Mária elnök 

       Tóth Zsuzsanna alelnök 

       Gyevi-Bíró Eszter 

       Kaposi László 

              Nyári Arnold 

       Tegyi Tibor 

       Vidovszky György 

     

    Az Ellenőrző Bizottság részéről: 

       Hegedűs Jenő elnök 

       Zalavári András bizottsági tag  

              

A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőt választ. A levezető elnök Kondás Rékát kérte fel a posztra, aki 

ezt vállalta. A közgyűlés kézfeltartással, tartózkodás nélkül megszavazza. 

A levezető elnök két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kér. Szakall Judit és Nyári Arnold jelentkezik a 

feladatra. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Szakall Juditot és Nyári Arnoldot 

kézfeltartással, tartózkodás nélkül megszavazza. 

 

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

 

Napirendi pontok 

1) A közgyűlés napirendjének elfogadása 

2) Éves beszámoló megvitatása és elfogadása 

3) A 2011-re vonatkozó munkaterv megvitatása és elfogadása 

4) Egyéb ügyek 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendet. 

Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 31 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs. 

A közgyűlés a napirendet 31 fő igen szavazattal elfogadta. 

 

2.) Éves beszámoló megvitatása és elfogadása (a szakmai és pénzügyi beszámoló, ld. 1. sz. 

melléklet) 
A levezető elnök felszólítja a tagságot, hogy az egyesület honlapján közzétett és a közgyűlés 

helyszínén rendelkezésre bocsátott, az Ellenőrző Bizottság tagjai által véleményezett éves szakmai 

és pénzügyi beszámolóval (lásd 1. sz. melléklet) kapcsolatos észrevételeit tegye meg, illetve felkéri 

Ledőné Dolmány Máriát, az egyesület elnökét az észrevételek megválaszolására. 



Ledőné Dolmány Mária röviden összefoglalja a beszámoló tartalmát és várja a közzétett 

beszámolóval és munkatervvel kapcsolatos kérdéseket. 

Nem hangzik el kérdés, hozzászólás. 

 

Hegedűs Jenő, az ellenőrző bizottság elnöke ismerteti az ellenőrző bizottság álláspontját (lásd 2. sz. 

melléklet) és elfogadásra javasolja a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagságának a pénzügyi és 

szakmai beszámolót és a munkatervet. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el a levezető elnök felkéri a tagságot, szavazza meg a 

Magyar Drámapedagógiai Társaság 2011. évi pénzügyi beszámolóját. 

 

Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 31 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs. 

A közgyűlés az elnökség 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját 31 fő igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta. 

 

3.) A 2011-re vonatkozó munkaterv 
Ledőné Dolmány Mária röviden ismerteti az egyesület elnöksége által összeállított következő évi 

munkatervet. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el a levezető elnök felkéri a tagságot, szavazza meg a 

Magyar Drámapedagógiai Társaság 2012. évre vonatkozó munkatervét. 

 

Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 31 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs. 

A közgyűlés az elnökség 2012. évre vonatkozó munkatervét 31 fő igen szavazattal – 

egyhangúlag – elfogadta. 

 

4.) Egyéb ügyek 

Trencsényi László tájékoztatja a jelenlevő egyesületi tagokat arról, hogy a Veszprémi Egyetemen 

drámatanár mesterképzés indul szeptembertől. 

Szintén beszámol Hálózat a Tanszabadságért (HAT) létrejöttéről, amely szerveződés 

elfogadhatatlannak tartja azt, amilyen tartalommal és amilyen eljárásban – a szakmai, a szakmai 

érdekképviseleti és civil vélemények, valamint az előzetesen bejelentett véleményezési határidők 

figyelmen kívül hagyásával – a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetét előkészítették. 

 

Ledőné Dolmány Mária bejelenti, hogy a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöksége a 

gyermekszínjátszásban és gyermekszínjátszásért végzett munkájáért Szakall Juditnak a 

Gyermekszínjátszás Patrónusa díjat adományozza. 

Szakall Judit átveszi és néhány szóban megköszöni az elnökségnek és a jelenlevő tagságnak a díjat. 

 

A levezető elnök a közgyűlést bezárja. 

 

 

Budapest, 2011. november 19. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kondás Réka 

A jegyzőkönyvet hitelesnek nyilvánítom: 

 

 

 ……………………………              …………………………….   

           Szakall Judit     Nyári Arnold 


