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JEGYZŐKÖNYV 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2016. május 29-én 11.30 órakor 

megtartott 
megismételt KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) 2016. május 29-én, 11.00-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 11:30-ra újra összehívták. Az ismételten 
összehívott közgyűlés határozatképes. 
 
A közgyűlés levezető elnöke: Ledőné Dolmány Mária 
 
Jelen vannak: 
   Egyesületi tag: 2 fő 
     
   Az elnökség részéről:  Kaposi László elnök 

Ledőné Dolmány Mária alelnök 
 Körömi Gábor 
 Pap Gábor 
 Füsi Anna 
 Nyári Arnold 
 Varjú Nándor 

   Ellenőrző bizottság:  Hajós Zsuzsa elnök 
            
  
                   
A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőt választ. A levezető elnök Füsi Annát kérte fel a 
posztra, aki ezt vállalta.  
A közgyűlés kézfeltartással, tartózkodás nélkül megszavazza. 
 
A levezető elnök két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kér. Ledő Attila és Nyári Arnold 
jelentkezik a feladatra.  
A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Ledő Attilát és Nyári Arnoldot kézfeltartással, 
tartózkodás nélkül megszavazza. 
 
A levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira. Az 
előzetesen meghirdetetthez képest változással, az aktuális székhelymódosítás, 
alapszabály változás miatt. 
 

http://www.drama.hu/
mailto:drama@drama.hu
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Napirendi pontok 

1. A pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklete megvitatása és 

elfogadása 

2. Elnökségi beszámoló az elmúlt hónapok munkájáról 

3. Aktuális ügyek 

 
A levezetőelnök szavazásra bocsátja a napirendet. 
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: egyhangúan elfogadja, tartózkodás: nincs, 
ellenszavazat: nincs. 
A közgyűlés a napirendet 10 fő igen szavazattal elfogadta. 
 
 
1.) A pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklete megvitatása és 
elfogadása  
Az elnök - Ledőné Dolmány Mária - röviden összefoglalja a beszámoló tartalmát, 
majd felszólítja a tagságot, hogy az ismertetett, korábban az egyesület honlapján 
közzétett és a közgyűlés helyszínén is rendelkezésre bocsátott, az Ellenőrző Bizottság 
tagjai által véleményezett éves beszámolóval (lásd 1. sz. melléklet) kapcsolatos 
észrevételeit tegye meg. 
 
A beszámolóval kapcsolatban nem hangzik el kérdés, hozzászólás. 
 
A levezető elnök felkéri az ellenőrző bizottság elnökét, ismertesse az ellenőrző 
bizottság álláspontját. 
 
Hajós Zsuzsa elfogadásra javasolja a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
tagságának a beszámolót és közhasznúsági mellékletet 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el a levezető elnök felkéri a tagságot, 
szavazza meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2015. évi beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 
 
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 10 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: 
nincs. 
 
Határozat 1.: A közgyűlés az elnökség 2015. évi közhasznúsági beszámolóját 10 
fő igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta. 
 
 
2.) A levezető elnök felkéri Kaposi László elnököt, hogy ismertesse az elmúlt 
hónapokban elvégzett feladatokat, és azok eredményeit.  
Az Elnök beszámolójához nem érkezik kérdés. 
 

 

 

 

 



Magyar Drámapedagógiai Társaság 

 

 

O
ld

al
 3

 

 

 

3.) Aktuális ügyek 
Díjak odaítélése:  
Az elnök ismerteti az elnökség javaslatát, miszerint a Gyermekszínjátszás Patrónusa 
megtisztelő címet a XXIII. WSO Fesztivál alkalmából Kovácsné lapu Máriának 
adományozza az egyesület. 
Más javaslat nincs, az elnök szavazásra kéri a jelenlévőket. 
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 7 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: 
nincs. 
Határozat 4.: A közgyűlés egyhangúlag Kovácsné Lapu Máriának adományozza 
a Gyermekszínjátszás Patrónusa címet. 
 
Körömi Gábor felvetése: egy minősített rendező cím kidolgozása azok az 
elismerésére, akik éveken át arany minősítésű előadásokat visznek színre, függetlenül 
attól, hogy végül a Fesztiválra meghívást kapnak-e vagy sem.  
A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy az őszi közgyűlésre dolgozza ki ezt az 
elismerési rendszert. 
 
 
A levezető elnök a közgyűlést bezárja. 
 
 
Budapest, 2016. május 29. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: Kondás Réka 
A jegyzőkönyvet hitelesnek nyilvánítom: 
 
 
 
 
 ……………………………              ……………………………. 
  
           Ledő Attila      Nyári Arnold 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


