
Jegyzőkönyv 

a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségi üléséről 

 

2015. 10. 04.  

Jelen vannak: 

Az elnökség tagjai közül:  

Kaposi László (elnök) 

Boldis Julianna, Csáki Szabolcs, Dolmány Mária (alelnök), Körömi Gábor, Nyári Arnold, Pap 

Gábor, Varju Nándor 

Az ellenőrző bizottság tagjai közül: Hajós Zsuzsa (elnök), Lannert István 
 

Jegyzőkönyv mint téma 

Kg – ennek legyen egy publikus változata, ami feltehető 

KL: időbeosztás 

KL: Jegyzőkönyvvezetés – mi kerüljön bele.  

Publikusan kell, hogy működjünk, a határozatokat el fogadnunk.  

NYA: Javaslat: kivonatos jegyzőkönyv és teljes hangfelvétel 

DÖNTÉS: nem (2/8) NEM FOGADTUK EL (marad a kivonatolt jegyzőkönyv) 

KL: előkészítő napirendi javaslatok ismertetése  -  elfogadása(10/0) ELFOGADVA 

 

1. napirendi pont: ügyvivő, támogatások, működés 

KL: Jelenlegi helyzet ismertetése 

Pályázatfigyelés, pénzbeszedés, levelezés, titkár-titkárnőszerep 

KL: Köztes működési javaslat az intézményi működés és a civil társulás között: programfinanszírozás, 

adott program szervezésével megbízott ember(ek) – ez a közeljövőben biztosítaná a működést 

Projekt managerként egy-egy terület felelőse – az elnökség (és az elnök) felhatalmazásával – 

végrehajt. 

NYA: kellene egy irányelv, stratégia, ami alapján lehetne mozdulni.  

KL: Stratégia kell és utána taktika, ami a stratégia lebontása kisebb egységek felé. 

VV:Pályázatíró cég bevonása?  



VN: Győrben munkacsoportokat alkottunk, egy-egy feladathoz 

KL: Munkacsoportok itt is voltak, az elmúlt félévben. Pl. Weöres 

 

Szervezeti fejlesztés kérdései  

KL: Kérdés, hogy most van-e mellettünk, mögöttünk olyan gárda, amit meg lehet keresnünk ilyen 

projektszervezési feladatokkal.  

KL: Javaslat, hogy a közeljövőben egy-egy részfeladathoz keressünk embert, akit a szervezéssel, 

lebonyolítással megbízunk.  

LDM: De össze kell fognia valakinek.  

VN: Legyen munkacsoport vezető.  

Feladat – felelős – munkacsoportok (köré) – jóváhagyó (manager) 

KL: Feladat – felelős (fizetés) (külső megbízott is) – elnök (elnökség) 

Projektszemlélet 

például a képzésekben (VN) 

HZS: Mennyi pénz van ebben? Mennyit lehet felajánlani egy projektből?  

Javaslat: Mivel nincs a szervezeti működésre támogatásunk, ezért egy-egy feladathoz kell 

hozzákapcsolni a társaság által felvállalt feladatokat. Az MDPT elnöksége, állandó ügyvivő helyett, 

egy-egy projektfeladathoz keres felelős szakembert, és bíz meg adott feladat szervezési és 

adminisztratív feladatainak ellátásával. Munkája részletes feladatleírás mellett, az elnökség szakmai 

ellenőrzésével zajlik.  Szükséges a társaság stratégiai céljainak és az ehhez vezető taktikai lépéseknek 

meghatározása. 

 

Weöres (WSO) helyzete  

Mi az, amit nekünk kell felvállalnunk és mi az, amit át kell adnunk, vagy meg kell keresnünk a 

partnereket. 

 

Szünet 

 

SZDN (Javaslatok: Kitüntető oklevél / elismerés kiadása, Program  kialakítása, javaslatok alapján) 

PG:  

évértékelés / útmutatók      



Konfrontáció / nonkonfrontáció       

SZDN – Kovácsné Lapu Mari 

– Működő modellek bemutatása – civil szervezetek bemutatkozása  (Szabolcs és Vera, debreceniek – 

Garabonciás, gödöllőiek) 

Szívesen vállal bármit, de most elfoglaltságai miatt az elnökséget nem tudja folytatni. 

Weöres:  

zsűrizés kérdései – szakmai értékelés 

országos versenyek – országos tanulmányi versenyek - helyi tanulmányi versenyek 

Budapesti drámapedagógusok találkozója – szakmai beszélgetés meghirdetése 

Magyar Gyermekszínjátszásért Alap –  gyermekszínjátszást támogatni 

KL:  

DPM – megtöltése  

OFI tanulmányokból, recenziók, Drámai mesék, Weöres, szakdolgozatok,  

Improvizációról, díjazottak bemutatása,  

Játékok bemutatása, beszámoló fesztiválokról, konferenciákról, új könyvekről 

szakdolgozat ajánló, fordítási ajánló 

 

Személyi kérdések 

Elnökségi tagok – javaslatok 

régi / új elnökség 

folytatás / nem folytatás 

 

Mozgalom – hagyomány – reform  

ettől erős kötelék volt 

tanítványok 

  

SZDN  

Boldizsár Ildikó / Kádár Annamária 



Bali Judit  06305889018 / LDM Mariék előadása – ugyanaz a téma – Kányádi: Apokrif ének 

Násfa – Mesemúzeum  

Szervezetek bemutatkozása – civil szervezeti   

Pátkay Mónika 06303716469 

Árvay Mari - foglalkozásvezetés 

Kunné Darók Anikó 

Kuszman Nóra – Rumini 06702478989 Berg Juditot meghívni az előadásra 

KG – SI Aranytulipán? 06709383157 / 06203415888 SI: 06302939205 

Pass Andrea -  

Nyelvoktatás? Vatai? 06703342807 

Honti György 

Mesemondó új és jó Sándor Ilditől 

Vitéz László vándorúton (Tatai Zsolt )  

Szociopoly – Demarcsek Zsuzsáékkal Vagy Pass Andi 

Hajdú Szabolcsék  - előadása 

Zalavári Andrásék előadása 

FÓRUM - Drámás kutatási területek – Trencsényi Lászlóval (06209706021) 

Varjú Nándi – Imprós Játéktanítás 

Sirokiak meseelőadása 

Mészáros Bea  

Bagu Géza  

 

 

Akiket aláhúztam, azokkal felveszem a kapcsolatot első körben. (Körömi Gábor) 

Drámás elismerések.  

„DRÁMA ÓRA” - DÍJ (Megterveztetni az órát designerrel) 

Alapító: Elnökség  



Javaslatok: bárki javasolhat 

A javaslatokból az alapítók választanak. (5 alapító+ 5 külsős – öt drámatanács tag? öt más?) 

 

IRODA - IRODANÉLKÜLISÉG 

A fix hely szükséges?  

LDM: Telefon és net – nem kell, egyébként az iroda nem kerül semmibe (SZDN bevétele a bérleti díj) 

Közfoglalkoztatott februárig van. Lehet, hogy lesz folytatás is.  

Javaslat: Az iroda kommunikációs költségeit minimálisra csökkentjük.  

 

Szakall Judit felajánlása: SZDN Videók 

Kellene egy digitális archhívum  - bekérni fotókkal, mindennel, kérni videót még, Kutatható Archívum 

 

El kellene kérni az akkreditációt a szakértői drámás képzésről  

Körüljárni a mozgalmi (ifjúsági szervezeti) lehetőségeket - KG 

 

Akkreditációs ügyek:  

spec: 30 órások: magyartanárok, óvodapedagógusok 

Uray-képzés – akkreditációja – kell-e IGEN 

A gyermekszínjátszó rednezői tanfolyam akkreditációja lejárt (esetleg gyermek-és diákszínjátszó 

rendezői tanfolyam? ) 

 

SZDN:  

Egyesületi jövőkép:  

Tematikus szekciók utána a közgyűlés (LDM, KG) 

 

Minősítés:  

átgondolni, kell-e minősítés 

Díszoklevél – nincs Arany, ezüst bronz – szakmai beszélgetés IGEN 



Visszajelzés – zsűrizés? visszajelzés más formái?  Továbbjutás  

Pl. Arról beszéljenek, aki továbbjut?  

Felvállaltan szubjektív.  

Két lépcsőben, a meghívás is csak később kerül.  

KL: A regionálisok voltak igazán bulik... 

 

A jegyzőkönyv hitelesítése: 
 

Kaposi László 
elnök 


