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BESZÁMOLÓ 

– Magyar Drámapedagógiai Társaság, 2014. november 15. – 
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság működése a pályázati úton megszerezhető forrásokra, 

valamint saját akkreditált képzésének bevételére épül. A szakterületeinket érintő pályázat azonban 

továbbra is kevés, a keretösszeg korlátozott, és az elbírálás szempontjai követhetetlenek. Működési 

pályázat alig akad, a támogatások kiosztásának feltétele követhetetlen, szakterületünk, működési 

területünk számára gyakorlatilag elérhetetlen (A NEA idén még csak azoknak a szervezeteknek írt 

ki pályázatot, akik az előző évben adományokat gyűjtöttek, az ez után járó normatív támogatás 

megszerzésére).  

Mindemellett működésünk alapfeltételei 2014-ban még biztosítottak voltak tanfolyamainkból, 

programjainkra is sikerült pályázati támogatást szerezni.  

Az irodánkat díjmentesen, az SZDN bevétele és a szakmai rendezvények társzervezésben való 

megjelenítése fejében, további rendezvényeinkhez és a képzésekhez szükséges termeket pedig a 

mindenkori egyeztetésnek megfelelően biztosította a Marczibányi Téri Művelődési Központ, illetve 

új nevén a Marczi Közösségi Tér. Köszönet érte.  

A Nemzeti Művelődési Intézet átalakulása – amely székhelyünk módosítását is szükségessé tette – a 

megyei közművelődési intézményekkel való kiépített kapcsolatainkat is érinti, ezeket többnyire új 

alapokra kellett helyeznünk. A kapcsolat a megyei irodavezetőkkel erősen személyfüggő. Vannak 

megyék, melyekkel jó kapcsolatunk épült, van, amelyik megkeresésünk ellenére nem veszi fel 

velünk a kapcsolatot, de van olyan is, ahol egy éven belül többször változott a kapcsolattartó.   

A nemzetközi ügyek kapcsán: a legfontosabb információk eljutottak egyesületünkhöz. 

A közgyűlés által 2013-ban elfogadott munkaterv alapján elvégzett 

feladatainkról: 

1. 2014-ben is két alkalommal indítottuk, maximális résztvevői létszámmal Kaposi László 

vezetésével, a 120 órás drámapedagógia képzésünket. A tanfolyam újra-akkreditációja 

folyamatban van. Nyáron ismét volt intenzív 60 órás tánc és mozgásművészeti tanfolyamunk 

Uray Péter irányításával. 

2. A dráma felsőoktatásbeli helyzetével a Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvégén 

szervezett felsőoktatási kerekasztal keretében foglalkoztunk. 

3. Megjelentettük a Drámapedagógiai Magazin idei első számát. A következő számokban a 

szakmai rendezvények, programok beszámolói, óvodai drámás retro és új írások jelennek meg, 

valamint a színházi nevelési programok dramaturgiájába, létrejöttük folyamatába kaphatnak 

betekintést az érdeklődő olvasók. 

4. Idén is ellátogattak szakembereink a határon túli fesztiválokra (Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság), 

javaslataik alapján hívtunk csoportokat a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Találkozó szegedi fesztiváljára, és a határon túli képzésekre is delegáltunk szakembereket. 

5. Az érdekvédelem területén az elmúlt évben beadott kérelmeinknek, személyes tárgyalásoknak 

köszönhetően januárban jött ki a köznevelési törvény módosítása, melyben a foglalkoztatás 

tekintetében történtek változások. Ismét taníthatnak az alapfokú művészeti iskolákban a tanítói 

és szakirányú végzettséggel rendelkező kollégáink, valamint az általános iskolai oktatásban 

2017-ig a 120 órás tanfolyami végzettséggel is megtarthatók a drámaórák, amennyiben nincs az 

intézményben szakirányú végzettséggel rendelkező kolléga. Csatlakoztunk más szervezetekhez 

annak érdekében, hogy a KLIK alapfokú művészetoktatási intézményeiben dolgozó kollégák is 

megkapják a csoportvezetésért járó kiegészítő juttatást. Mivel ez nem járt sikerrel, így a 

tárcához és a KLIK-hez eljuttattuk az intézkedés felülvizsgálati kérelmét. Sajnos a folyamat 

még nem ért a végére. 
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6. A pedagógusok szaktanácsadói képzésében részt venni kívánó kollégáknak illetve a szakértői 

névjegyzékbe bekerülni kívánó szakembereinknek érdemeik felsorolása mellett ajánlást adtunk. 

Felhívásunk ellenére még mindig nincs elegendő drámás szaktanácsadónak jelentkező kolléga. 

7. Részt veszünk a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális közmunka programjában. A tavasszal 

nálunk dolgozó közmunkás rendet teremtett a tagnyilvántartásunkban, majd segítő kezet 

nyújtott a WSO regisztrációjának feldolgozásában. Jelenleg két közmunkás dolgozik nálunk, 

februárig. Egyikük a WSO adatbázisát dolgozza fel a kezdetektől, majd a szakmai 

rendezvények adatbázisát készíti el, valamint katalógust készít az irodánkban fellelhető 

videokazetták tartalmáról. Ezzel lehetővé válik, hogy területeink kutathatók, feldolgozhatóak 

legyenek a felsőoktatásban tanuló fiatalok, illetve doktori iskolát végző kollégáink számára. A 

másik közmunkás a jövő szervezési munkáit, az elérni szükséges rokon-területek adatbázisait 

készíti el, így a (elsősorban művészeti területen érintett) tehetségpontokét (ezzel az Országos 

Művészeti Tehetség Tanácsban betöltött elnöki teendőinknek is eleget teszünk), a pedagógiai 

szaktanácsadói és szakmai szolgáltató intézetek/szervezetekét, valamint a napi szervezési 

munkában nyújt segítséget – szükség szerint.  

8. Üzemeltetjük internetes felületeinket: honlapunkat és facebook profilunkat. Mindkét esetben 

célszerű volna elérni az interaktivitást.  

9. Megtörténtek az első egyeztetések a Magyar Bábjátékos Egyesülettel, az Országos 

Diákszínjátszó Egyesülettel és a Magyar Szín-Játékos Szövetséggel, hogy a területeinkkel 

kapcsolatos kérdésekben a szaktárcáknál, a közművelődés és a köznevelés területén egyaránt 

közösen léphessünk fel; valamint hogy egymás jobb megismerésével, egymás programjainak 

népszerűsítésével, egymás kölcsönös képviseletével erősíthessük a területet.  

10. Társaságunk tagja lett a kulturális tárca által felállított Kulturális Alapellátás Kerekasztal 22 

szervezetet tömörítő szervezetének. A konkrét feladatok kialakítása további egyeztetéseket 

igényel. 

 
NAGYRENEZVÉNYEINK 

XXIII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 

2014-ben 23. alkalommal rendeztük meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót. 

Ennek anyagi alapját – mint eddig általában – az NKA szakkollégiumainak (Közművelődés és 

Népművészet /2.500.000.-/, Kulturális Fesztiválok /2.000.000.-/) pályázatai, és a minisztérium 

tehetségprogramjának pályázata /1.800.000.-/ jelentették. A szaktárca támogatásával mind a 

gyermekeket, mind a csoportokat, csoportvezetőket megajándékozhattuk az idei évben (1.100.000.- 

értékben vehettünk ajándékot,).  

A megyei találkozók március 28. és április 30. között zajlottak, 18 megyében és Budapesten, 22 

fesztiválnapon, 20 helyszínen, a regionális fordulók pedig április 26. és május 17. között kerültek 

megrendezésre. Összesen 234 csoport mutatkozott be, több mint 3600 gyerek részvételével. 

Valamennyi megyei, regionális bemutató szervezőinek köszönettel tartozunk!  

A Fesztivál helyszínéül jelentkezett, ám a városi önkormányzatokkal egyeztető tárgyalásokra nem 

került sor, Székesfehérvár, valamint Százhalombatta, ahol a tárgyalások meg is kezdődtek, azonban 

a megfelelő mennyiségű szállás biztosítását nem lehetett megoldani. Így a fesztivált az utolsó 

pillanatban Szeged, a Szent-Györgyi Albert Agóra fogadta be. Köszönet érte. A XXIII. Weöres 

Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivált, amely 2014. június 6-7-én zajlott, sikeres 

rendezvényként könyvelhetjük el.  

Az idei év sajnos nem telt el zsűrizési probléma nélkül. Idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

minden előadást alulminősített a zsűri, így onnan az ezüst elismerést kapott csoportok jutottak a 

regionálisra, ahonnan két előadás is meghívást kapott az országos fesztiválra. 
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Jó jelként értelmezhetjük, hogy az elmúlt években tapasztalható csoportszám-csökkenés megállt, 

ugyan még nem mutat növekedést. A jövőben elemezni szükséges ezeket a folyamatokat, és 

mindenképpen megoldásokat kell keresnünk a Találkozó népszerűsítésére, rangjának emelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vannak megyék, ahol az elmúlt évben fellendülés mutatkozik, és vannak, ahol folyamatos 

visszaesés tapasztalható 
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MEZÍTLÁBAS DRÁMA 

Augusztus 18-19-én zajlott a Marczibányi téren a Mezítlábas Dráma. Idén a fő hangsúlyt az 

alapfokú művészetoktatás számára tavasztól internetről letölthető új módszertani segédlet gyakorlati 

bemutatása és ehhez kapcsolódóan a művészeti iskolák foglalkozásait segítő foglalkozások adták. 

Így került sor a segédletek ízelítőjeként drámás és bábos foglalkozásra, de részt vehettek a kollégák 

beszédgyakorlatokon, mozgásgyakorlatokon, mesedramatizáláson, versekkel játszó és 

improvizációs gyakorlatsoron, vagy eszközhasználatra épülő foglalkozáson. Emellett az egészen 

kicsinyekkel foglalkozó kollégák tapasztalatot szerezhettek az óvoda-iskola átmenet, vagy a 

matematikai képességfejlesztés drámás lehetőségeiben, vagy a szerepek társadalmi vonatkozásainak 

vizsgálatában. A foglalkozásvezetőknek (Kaposi László, Lipták Ildikó, Tóth Zsuzsanna, Láposi 

Terka, Zsigmond Ottília, Németh Andrea, Boldis Julianna, Pallagi Ákos, Milák Melinda, Sallai 

Ferenc, Juszcák Zsuzsa, Sákovics Eszter, Szivák-Tóth Viktor, Benkő Ágnes, Horváthné Árvai 

Mária) ezúton is köszönjük, hogy többnyire önkéntes munkában vállalták előadásaik megtartását. 

A közgyűlés által 2013-ban elfogadott munkatervből elmaradt feladatainkról: 

1. A pedagógus továbbképzések rendszere, állami támogatása a finanszírozás tekintetében még 

mindig csak kialakulóban van, folyamatosan változik, sajnos információk alapján nagyon 

nem támogatva a szakmai szervezetek valóban szakmai pedagógiai módszertani megújító 

képzéseit, amit egyébként a törvény előír a kötelezően végzendő képzésként. Ezért nem 

történt együttműködés megkötése a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező pedagógiai 

szolgáltatókkal. 

2. Az Nemzeti Művelődési Intézettel való tárgyalásokat folyamatosan igyekszünk 

kezdeményezni. Az egyeztetések főosztályvezetői szinten már megtörténtek, de ezen a 

szinten nem folytathatóak, a főigazgató szintjén kell folytatni. A Főigazgató Asszony ez 

idáig nem reagált a megkereséseinkre, mint a társszervezetekére sem.  

3. Az új kerettanterv ugyan elkészült, jó néhány tantárgy esetében drámás utalásokkal (ami 

öröm), de a hozzájuk tartozó tankönyvek a mai napig nem véglegesek, sőt az államilag 

dotált kiadó megszűnésével újabb bizonytalanság van a rendszerben, így a pedagógiai 

segédletek elkészítéséhez nem kezdtünk hozzá. 
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4. Beadott és elnyert pályázatink közül A gyermek-, diák-, ifjúsági-, amatőr-színjátszás 

szakmai fejlődését segítő képzés pályázatunk megvalósítását a szerződésmódosítással, 

a megvalósítási határidő kitolásával van módunk megszervezni. 

5. A közérdekű önkéntes tevékenység végzéséhez szükséges regisztráció dokumentumait 

előkészítettük, de a rendszerhez való csatlakozás pontos formai elemeivel, és beindításával 

adósak maradtunk. 
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
 

Bevételeink 

Árbevétel                                          Összeg:    

Tagdíjak, DPM értékesítése, könyvértékesítés, regisztrációs 

díjak                               
1 295 883 Ft 

Akkreditált pedagógus továbbképzések   8 463 500 Ft 

Pályázatok    10 850 000 Ft 

  

lekötött betét 2014.11.01.      1 500 000 Ft  

  

várt bevétel (NKA, tanfolyam) 3 010 500 Ft  

Összes bevétel 23 619 883 Ft 

Kiadásaink 

Kiadás                                        
 Összeg:    

kifizetett 11.01-ig                                13 976 881 Ft 

kifizetendő ebben az évben működésre, valamint a cél szerinti 

juttatások (pályázatok megvalósítására) a bevételből, valamint 

a tanfolyamra  

8 744 786 Ft  

Összesen 22 721 667 Ft  

  

Maradvány 898 216 Ft 

Jelenleg a folyószámlánkon közel 6MFt összeg található, ami a még várt 3MFt-tal együtt nagy 

részben kifizetésre kell, hogy kerüljön a jelenlegi pályázatok, és a folyamatban lévő képzés 

költségeiként. Az így fennmaradó 900EFt a társaság működését márciusig biztosítja, amikorra a 

februári képzésből származó bevétel fedezi majd a további költségeket, ameddig működési 

pályázatot nem ír ki valamely pályáztató. 

A következő ábrák azt mutatják meg, hogy a pénzeszközeink milyen arányban fordítódnak a 

különböző kiadás nemekre. 

Összes pénzeszközünk eloszlása a feladatok szerint: 
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Az idén összességében 7.400.000 Ft támogatásból valósulhatott meg a WSO rendezvénysorozata. 

Ez a költség nemek között az alábbiak szerint oszlott meg (fesztiválszervezés, szegedi tartózkodás 

költségei, fesztivál kísérőprogramjai, felvételkészítés, ajándék a gyerekeknek, ajándék a 

csoportvezetőknek, a teljes felmenő rendszer zsűrizése) 

 

 
 

 

A DPM-re idén az NKA-tól szégyenteljesen kevés támogatást, 800.000 Ft-ot sikerült nyernünk. A 

folyóirat megvalósulását a közművelődési tárca 1MFt-os támogatása teszi lehetővé. Ez a 

következőképpen kerül felhasználásra (cikkírók tiszteletdíja, nyomdai költségek, folyóirat 

szerkesztés és nyomdai előkészítés) Ezúton is köszönjük a szerzőknek, hogy többnyire 

térítésmentesen, vagy mélyen alulfizetve készítik írásaikat. 
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Társaságunk létét működési pályázat híján tanfolyamaink bevétele biztosítja. Ez a következő 

arányokban hasznosul (a működésbe a bérek, járulékok, az iroda fenntartásához kapcsolódó 

mindennemű költség, és egyéb kiadás, mint idén pl.: akkreditációs díj is bele kell, hogy férjen). 
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Pénzügyi adatok az első 10 hónapra a 2014-as tervezet tükrében 

Megnevezés 2014 terv   2014 - 10 hónap 

Bruttó munkabér 2 400 000 Ft   2 330 000 Ft 

Járulék 679 000 Ft   676 363 Ft 

Telefon, Internet 125 000 Ft   312 530 Ft 

Postaköltség 300 000 Ft   118 180 Ft 

Anyagköltség  2 000 000 Ft anyagköltség, nyomtatvány, irodaszer, könyv 241 956 Ft 

Egyéb igénybe vett szolgáltatások (számlás kifizetések – 

szakmai közreműködés, oktatás, kiadványszerkesztés, 

cikkírás) – (WSO, DPM, képzések) – bérleti díjak –  

bankköltség 9 500 000 Ft 

bérleti díj 425 100 Ft 

oktatás, képzés 2 879 100 Ft 

pályázati önrész 261 176 Ft 

számlás kifizetések (szervező, szakmai közreműködő, 

zsűri, útiköltség, szállás, kiadványszerkesztés, nevezési 

díj, nyomda, szervezés 5 904 082 Ft 

Számviteli szolgáltatás 550 000 Ft   420 000 Ft 

Pályázatok nevezési díja, költsége 350 000 Ft   345 217 Ft 

Karbantartás, javítás 30 000 Ft   - 

Reprezentáció, ajándék 25 000 Ft   - 

Tárgyi eszközök beszerzése 50 000 Ft   63 177 Ft 

ÁFA 0 Ft   0 Ft 

Összesen 15 330 000 Ft   13 976 881 Ft 

 

 

 

 

  


