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JEGYZŐKÖNYV 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2017. november 18-én 18.30 órakor megtartott 

megismételt éves rendes KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
 
 
 
A Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) 2017. november 18-án, 18.00-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 18:30-ra újra összehívták.  
Az ismételten összehívott közgyűlés határozatképes. 
 
A közgyűlés levezető elnöke: Kaposi László 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
   Egyesületi tag: 8 fő 
     
   Az elnökség részéről:  Kaposi László elnök 

Ledőné Dolmány Mária alelnök 
 Körömi Gábor 
 Füsi Anna 
 Varju Nándor 
 Tóth Zoltán 
 Varju Nándor 
 Papp Gábor 
       

 
 
Kaposi László megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.  
A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőt választ. A levezető elnök Körömi Gábort kérte fel a posztra, 
aki ezt vállalta.  
A közgyűlés kézfeltartással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan 
megszavazta Körömi Gábort a jegyzőkönyv vezetésére. 
 
A levezető elnök két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kér. Varju Nándor és Füsi Anna jelentkezik a 
feladatra.  
A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Varju Nándort és Füsi Annát kézfeltartással, 
tartózkodás nélkül egyhangúan megszavazta. 
 
A levezető elnök ismerteti az elnökség javaslatát a közgyűlés napirendi pontjaira, amely a 
társaság honlapján is meghirdetésre került.  
 
Napirendi pontok 

1. Mezei Éva-díj átadása 

2. Az MDPT utolsó éve – munkabeszámoló és gazdasági-pénzügyi beszámoló 

3. A következő évi munkaterv alapvetései 

http://www.drama.hu/
mailto:drama@drama.hu
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4. Az alapszabály módosítása 

5. Tiszteletbeli tag címek odaítélése 

6. Egy fő elnökségi tag választása 

7. Új ellenőrző bizottsági elnök választása 

 
Kaposi László szavazásra bocsátja a napirendet. 
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: egyhangúan elfogadja, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: 
nincs. 
A közgyűlés a napirendet egyhangúan elfogadta. 
 
 
1.) Mezei Éva díj átadása Juszcák Zsuzsa és Wenczel Imre részére.  

Az előző díjazottak az elnökség javaslata alapján megszavazta a felterjesztést.  
Laudációt készített és olvasott fel Szakall Judit és Tóth Szilvia 
 

2.) Az MDPT utolsó éve – munkabeszámoló és gazdasági-pénzügyi beszámoló  

Az elnök Kaposi László ismereti a beszámolót (1. sz. melléklet) 

Kiegészítésként:  

• a társaságnak likviditási problémái nincsenek, de a jelenleg továbbra sem 

foglalkoztat ügyvivőt, így az adminisztratív feladatok az elnökség tagjait terhelik, 

illetve egy-egy konkrét projekt alkalmával megbízással kér fel munkatársat a 

társaság a feladatok elvégzésére 

• a hagyományos rendezvényeket, akciókat az elnökség megszervezte, 

végrehajtotta 

• újakra azonban nem került sor 

• tanfolyamunk továbbra is teljes létszámmal működik 

• periodikánk három száma már megjelent 

• előttünk álló feladat még a gyermekszínjátszó rendezői tanfolyam megújítása és 

(újra)akkreditációja, 

• a honlap motorjának, szerkezetének frissítése 

• a tagsági viszonyok tisztázása 

Kaposi László ismerteti a tagsággal az ellenőrző bizottság véleményezését a 
beszámolóval kapcsolatosan. 
Kaposi László felszólítja a tagságot, hogy a rendelkezésre bocsátott, az Ellenőrző 
Bizottság tagjai által véleményezett éves beszámolóval kapcsolatos észrevételeit tegye 
meg. 
A beszámolóval kapcsolatban nem hangzik el kérdés, hozzászólás. 

 
A levezető elnök felkéri a tagságot, fogadja el a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2017. 
évi háromnegyed éves beszámolóját. 

 
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 15 fő, tartózkodás: 1 fő, ellenszavazat: 
nincs. 

 
Határozat 1.: A közgyűlés az elnökség 2017. évi háromnegyed éves beszámolóját 15 fő 
igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta. 
 
3.) A következő évi munkaterv alapvetései.  

Kaposi László elnök ismerti a 2018-as évre az elnökség által elkészített munkaterv 
vázlatot (2. sz. melléklet) 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az elnökség, a tagság aktívabb bevonását szeretné a napi 
munkába. Jó volna olyan munkaterv alapján működni, amit a tagság jóval nagyobb 
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hányada véleményez, egészít ki, mint akiknek módjukban áll a közgyűlésre a fővárosba 
utazni. Ezért arra kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a jelenlegi munkaterv vázlatot azzal a 
kitétellel, hogy azt az elnökség a tagság elé terjeszti, vitára, kiegészítésre bocsátja 
elektronikusan, és a beérkezett javaslatokat januári rendes elnökségi értekezletén 
megvitatva beemeli a munkatervbe. Így egy jóval szélesebb igényt kielégítő, aktuális 
feladatokat tartalmazó munkatervet fogadhat el az elnökség. Ennek határidejéül 2018. 
január 13-át tűzi ki.  
A munkatervvel kapcsolatban nem hangzik el kérdés, hozzászólás. 
Kaposi László felkéri a közgyűlést, hogy fogadja el az elnökség 2018. évi munkatervéta 
fenti feltételekkel. 
A közgyűlés kézfeltartással szavaz: elfogadja: 16 fő, tartózkodás: nincs, nem: nincs 
 

Határozat 2.: A közgyűlés az elnökség 2018. évi munkatervét 16 fő igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta. 

 
 

4.) Az alapszabály módosítása (3. sz. melléklet) 

Kaposi László ismerteti a változtatás tervezet szövegét és indokait.  

Kaposi László felszólítja a tagságot, hogy észrevételeit tegye meg, kérdéseit tegye fel a 
módosításokkal kapcsolatban. 
Trencsényi László: Hatálybaléptető záradék a mai naptól éljen. 
További kérdés, észrevétel nem érkezik. 
Kaposi László felkéri a tagságot, hogy a szavazza meg a rendelkezésre bocsátott 
módosítási javaslatot Trencsényi László által javasolt kiegészítéssel. 
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 16 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: 
nincs. 
 

Határozat 3.: A közgyűlés az alapszabály módosítását 16 fő igen szavazattal – 
egyhangúan elfogadta. 

 

 

1.) Tiszteletbeli tag címek odaítélése 

Kaposi László ismerteti a tiszteletbeli tagok sorába az elnökség által felvételre javasoltak 

névsorát (4. sz. melléklet) 

Felteszi a kérdést a közgyűlésnek, javasolnak-e még valakit, van-e kérdésük, 

észrevételük az elnökség javaslatával kapcsolatosan 

Körömi Gábor: javasolja Trencsényi Lászlót 

Trencsényi László: ő köszöni, de inkább aktív tagként kíván még dolgozni 

Trencsényi László: javasolja Fabulya Lászlóné Évát, Trencsényi Imrét, Petkó Jenőt 

Tölgyfa Gergely: javasolja Bagossy Lászlót 

A levezető elnök a javasolt személyeket is felveszi a listára. 

További javaslat és ellenvetés a listán szereplőkkel szemben nem érkezik. 

Kaposi László szavazásra szólítja fel a közgyűlést, amihez a listán szereplők névsorát 

tartalmazó szavazócédulákon a nevek bejelölését javasolja. 

Papp Gábor javaslata: mivel minden személy felkerülésével egyetértett a közgyűlés, 

senkivel szemben sem érkezett ellenjavaslat, így nem látja értelmét az egyenkénti 

szavazásnak, inkább a teljes lista egyben való elfogadását javasolja.  

Kaposi László megkérdezi a tagságot, hogy akar-e élni a titkos szavazás jogával. 

Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: nem: 16 fő, tartózkodás: nincs, igen: nincs. 
A közgyűlés a titkos szavazás jogával egyhangúan nem kíván élni.  

Kaposi László felteszi a kérdést, hogy elfogadja e a tagság a kézfeltartással listára 

szavazást. 
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Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 16 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: 
nincs. 
A közgyűlés a kézfeltartással a teljes listára szavazást egyhangúan elfogadta. 

Kaposi László ismerteti a határozat tervezett szövegét és felkéri a közgyűlést, hogy 

szavazza meg a kiegészített listát.   

A közgyűlés kézfeltartással szavaz: elfogadja: 16 fő, tartózkodás: nincs, ellenszavazat: 

nincs. 

 

Határozat 4.: A közgyűlés egyhangúan egyetért, hogy a tiszteletbeli tagok sorába 

felvételre javasoltak megkapják a tiszteletbeli tag címet. 

 

6.) Egy fő elnökségi tag választása 

Kaposi László tájékoztatja a közgyűlést, hogy Nyár Arnold elnökségi tagunk más irányú 

elfoglaltságai miatt nem tudta vállalni a munkát a továbbiakban. Az elkövetkező egy évre 

a 2018-as rendes tisztújító közgyűlésig az elnökség Szalai Ádámot javasolja a posztra. 

Kaposi ismerteti eddigi tevékenységeit 

Kérdés, észrevétel a személyével kapcsolatban, valamint új jelölés nem érkezik. 

Kaposi László ismerteti a titkos szavazás menetét, a szavazatszámlálásra felkéri 

Dolmány Máriát és Varjú Nándort. 

Kaposi László kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a szavazatszámlálók személyét. 

A közgyűlés a szavazatszámláló bizottságot 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

Titkos szavazás következik. 

 

Dolmány Mária ismerteti a szavazás eredményét: 16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

szavazat 

 

Határozat 5.: A közgyűlés egyhangúan megszavazta Szalai Ádámot az elnökség új 

tagjaként. 

 

 

7.) Új ellenőrző bizottsági elnök választása 

Kaposi László tájékoztatja a közgyűlést, hogy Hajós Zsuzsa az ellenőrző bizottság elnöke 
egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja tudta vállalni a munkát a továbbiakban. Az 
elkövetkező egy évre a 2018-as rendes tisztújító közgyűlésig az elnökség Tölgyfa 
Gergelyt javasolja a posztra. 
Kaposi László ismerteti a munkáját – van rálátása civil szervezet működésére, és így sok 
fontos és érvényes kérdést, és észrevételt indukál az ellenőrző bizottság részéről. 
Kérdés, észrevétel a személyével kapcsolatban, valamint új jelölés nem érkezik. 

Kaposi László ismerteti a titkos szavazás menetét, a szavazatszámlálásra felkéri Dolmány 

Máriát és Varjú Nándort. 

Kaposi László kéri a közgyűlést, hogy fogadja el a szavazatszámlálók személyét. 

A közgyűlés a szavazatszámláló bizottságot 16 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

Titkos szavazás következik. 

 

Dolmány Mária ismerteti a szavazás eredményét: 16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat 

Határozat 6.: A közgyűlés egyhangúan megszavazta Tölgyfa Gergelyt az ellenőrző 

bizottság elnökének. 

 
Egyéb téma nem merül fel, nem érkezik kérdés, hozzászólás.  



Magyar Drámapedagógiai Társaság 

 

 

O
ld

al
 5

 

 

 
A levezető elnök mindenkinek megköszöni a részvételt és a közgyűlést bezárja. 
 
 
Budapest, 2017. november 18. 
 
 
A jegyzőkönyvet készítette: Körömi Gábor 
 
       ……………………………….. 
        Körömi Gábor 
 
A jegyzőkönyvet hitelesnek nyilvánítom: 
 
 
 
 
 ……………………………              …………………………….  
  Füsi Anna      Varju Nándor 
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1. MELLÉKLET 

 

 

Beszámoló a 

MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG  

működésének utolsó esztendejéről 
(2016 december – 2017 november) 

 

Hosszú időn keresztül probléma volt – a 2017-es naptári évre, beszámolónk időszakára 

egyesületünk anyagi helyzetének és működésének stabilizálása megtörtént. Az anyagiak 

visszafogásának természetesen jelentős hatása volt/van a tevékenység kiterjedésére: 

ahhoz viszonyítva, mint amikor volt főállású ügyintézőnk, kevesebb rendezvény jellegű 

program van működésünk gyorsan ki- és felmutatható eredményei között. Ezen a téren 

a saját „klasszikusainkra” szorítkozunk: szakmailag jó színvonalon, többnyire 

közmegelégedésre megszervezzük a hagyományos nagyrendezvényeinket. Annyit, és 

nem többet. Továbbá lebonyolítjuk azokat a képzéseket, melyek jelentős értékei a 

magyar drámapedagógiának, kiadjuk a hosszú ideje szakirodalompótló folyóiratunkat, 

de ezen túl látványos nagy akciókra már nem futja. A „társadalmi munkában”, ingyen 

végzett szervezői tevékenységünk eddig terjed. 

Közben áldozatul esik néhány olyan terület, aminek a fontossága esetenként nem lenne 

kisebb, mint az, amit éppen viszünk. És ezek között kihullanak olyan munkák, 

amelyeket rajtunk kívül nem fog elvégezni senki más (avagy nem látszik a jelentkezők 

hosszú sora).  

A helyzet kezelésére a megoldások egyértelműek: munkaerő kell, vagy 

munkaszerződéssel, fizetésért, vagy önkéntesként több, mint ahányan vittük azt a 

munkát, ami az utolsó egy évben (is) megvalósult. (Mondjuk ezt azzal együtt, hogy az 

egy évvel korábbi beszámolónkban szerepelt, milyen nagy örömmel tettük le egy állás 

és járulékainak költségterheit.) 

 

Beszámolónk folytatásában a tavaly novemberi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett 

munkánkról a nagyobb programok listázásával adunk áttekintést. 
 

SZÍNHÁZI LECKE – A mozgásos improvizációtól a szöveges 

improvizációig 
módszertani nap a színházi alkotómunkáról többet tudni akaróknak  

„GONDOLKOZNI NAGYBAN ÉS KICSIBEN…” 

módszertani nap a színházi alkotómunkáról többet tudni akaróknak 

2017. február 11., szombat 9.30 

a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság közös rendezvénye (www.marczi.hu; www.drama.hu) 

A módszertani napot szokás szerint gyerek- és diákszínjátszó csoportvezetőknek, -

rendezőknek, drámatanároknak, bábcsoportvezetőknek, -rendezőknek, színházi 

neveléssel foglalkozóknak, független színházi műhelyek munkatársainak, színház- és 

http://www.marczi.hu/
http://www.drama.hu/
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drámaszakos hallgatóknak, művészeti iskolák tanárainak, színi stúdiók tanulóinak, 

közművelődési szakembereknek, szakmabeli és szakmán kívüli érdeklődőknek 

ajánlottuk. 

Előadóink voltak: 

Hajdu Szabolcs író, rendező 

Láposi Terka színházpedagógus 

Török-Illyés Orsolya színész 

Vojtina Bábszínház 

Widder Kristóf rendező, koreográfus 

Moderátor: Kaposi László és Körömi Gábor (rendező, drámatanár) 
  

DRÁMA VAN – a dramatikus nevelés hete 
2017. március 1-8. között harmadik alkalommal hirdettük meg a Dráma van! – A 

dramatikus nevelés hete elnevezésű szakmai eseménysorozatot. Ennek címe az 

évfordulós aktualitásra is utalva: ARANYköpések volt. 

Szép számú jelentkező volt, de az összes résztvevő száma nem érte el a sorozat első 

évében jelentkezőkét. A programba regisztráltak ország különböző részeiből, sőt a 

határon túli magyarok lakta területekről is: ahogy Budapest és a nagyobb vidéki 

városok, úgy kistelepülések is jelentkeztek programelemekkel. A paletta idén is igen 

széles kínálatot nyújtott: nyílt drámaóráktól improvizációs előadásokon át a komplex 

színházi nevelési programokig terjedt a skála. 

Az utolsó pillanatig fogadtuk a jelentkezéseket. Minden regisztráló csoport segített abban, 

hogy fel tudjuk mutatni: mennyire sokfelé és mennyire sokszínű dramatikus tevékenység van 

a magyar nyelvterületen... Abban, hogy meg tudjuk mutatni: a DRÁMA VAN. 

(Az Arany-évforduló apropót jelentett, és nem tematizált.) 

 

XXVI. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ ÉS ORSZÁGOS 

FESZTIVÁL 
Egyesületünk huszonhatodik alkalommal rendezte meg a Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivált. A magyar gyermekszínjátszók egyetlen, az 

ország egészét érintő rendezvénysorozata a hagyományoknak megfelelően felmenő 

rendszerű volt: megyei és regionális találkozókból épült fel, majd ezek sorozatát zárta 

a pécsi országos fesztivál. A gyermekszínjátszók felmenő rendszerű országos 

találkozójának első két lépcsője válogat az országos fesztiválra.  

2017-ben 222 csoport jelentkezett. A programsorozat megyei szinten 19 helyszínt és 

21 fesztiválnapot, míg regionális szinten 6 helyszínen 6 fesztiválnapot jelentett, az 

országos fesztivál 2 napos volt (a külhoni magyar csoportok egy részének három 

napos). 

A megyei és regionális bemutatókat lebonyolító intézményekkel, szervezetekkel 2016 

augusztusában és szeptemberében több körben, mondhatni folyamatosan egyeztettünk, 

segítve ezzel a rendezvények vállalását, későbbi létrehozását, a feltételek 

megteremtését, és esetenként a helyi szervezők pályázati munkáját is. Ezzel el tudtuk 
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érni, hogy valóban országos legyen a rendezvénysorozat. Közben a rendezvénysorozat 

harmadik lépcsőjének előkészítése is folyamatban volt (többek között pécsi 

tárgyalásokkal, helyszínbejárásokkal). A huszonhatodik Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivál meghirdetésére 2017 januárjában került sor. 

A versenykiírást országos terítésben jelentettük meg. A csoportok január-február 

hónapban jelentkezhettek. A határidő március 1. volt. Az előző évhez képest 

emelkedett a jelentkező és részt vevő csoportok száma. Egyes megyékben sikerült 

stabilizálni az eddig is magas résztvevői számot, más megyékben újra a növekedés 

irányába indulhattunk el. Ezzel együtt nem tudtunk változtatni azon a helyzeten, hogy 

két megyében a jelentkező csoportok száma miatt nem volt értelme önálló megyei 

bemutatót szervezni. Itt a jelentkezők átirányításával oldottuk meg a felmerülő 

szervezési kérdést. 

Márciusban hónapban a helyszínek, időpontok változásainak és a zsűri beosztásának 

egyeztetése jelentett feladatot. A megyei bemutatókra március 24-április 29. között 

került sor. Az arany minősítésű csoportok automatikusan kerültek a regionális 

bemutatókra (május 6-14. között), ahol a résztvevői kör néhány esetben kiegészült a 

megyei zsűrik ezüst minősítésű csoportokra vonatkozó javaslataival. Az országos 

fesztiválra meghívottak köre május 15-én alakult ki: az anyagiak miatti rengeteg 

bizonytalansággal járó előkészítő munka után az országos tényleges szervezése ekkor 

vált konkréttá. A harmadik fordulón, a fesztiválon 25 csoport vett részt a pécsi 

Zsolnay Kulturális Negyedben június 9-10-én: tartalmi és szervezési vonatkozásban is 

magas szintű, sikeres rendezvényen.  

A fentiekkel együtt bejáratott, üzembiztos szervezéssel bonyolítottuk le a felmenő 

rendszer első két fordulóját. A tapasztalatok alapján a csoportok munkájának minősége 

megfelelt az előző éveknek: továbbra is jó színvonalú. Ebben biztosan szerepe van 

annak, hogy a WSO-n való részvétel ma rangnak számít: a kb. 10 évvel korábban még 

létező tendencia, miszerint válogatatlan iskolai farsangi műsorokkal is érdemes 

elmenni az országos találkozóra, már rég megszűnt. A megyei, regionális, országos 

lépcsők a minőség egyre erősebb felmutatásáról szólnak. 

 

A XXVI. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ 

FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSE 

1. Az országos fesztivál helye: Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed E78 és M21 Galéria, 

Bóbita Bábszínház, Hajnóczy József Kollégium Türr István Utcai Tagintézménye, 

Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán Úti Tagintézménye, Koch Valéria 

Kollégium, ANK Kollégium, Pécsi Református Kollégium  

2. Az országos fesztivál időpontja: 2017. június 9-10. 

3. A résztvevői és közreműködői létszám: a rendezvény időtartama alatt kisebb 

mértékben változó: a legmagasabb értéke 500 fő feletti volt. (A fesztivál résztvevőinek 

túlnyomó része egyben a programok közreműködője.) 

 A magyar gyermekszínjátszás országos fesztiváljainak sora valamikor Pécsett 

kezdődött: 1972-re datáljuk az elsőt ezen események közül. A pécsi fesztiválok 

sorozata 1987-ben ért véget. A kezdetek negyvenötödik és a sorozat végének 
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harmincadik évfordulója még inkább kiemeli annak jelentőségét, hogy 2017-ben 

hazatért Pécsre a gyermekszínjátszók országos fesztiválja. A fesztiválra a hazaiak – a 

különböző zsűrik egyeztető megbeszélése alapján erre leginkább érdemesnek vélt 

előadások – mellett minden esetben meghívjuk az adott évben legjobb határon túli 

magyar gyermekszínjátszó csoportokat is: ebben az esztendőben 20 hazai mellett 5 

határon túli csoport képviseli Szlovákia, Románia (két csapattal is), Szlovénia és 

Szerbia magyar nyelvű gyermekszínjátszóit. Az országos fesztivál e megközelítésben 

nemzeti és nemzetközi. 

A fesztiválra az országos találkozósorozatra jelentkező – tetszőleges taglétszámú – 

gyermekszínjátszó csoportok produktumai közül az adott évben példaértékűnek tartott 

előadások kapnak meghívást. A szervezők által felkínált színházi helyszínekből 

választva kamarateremben vagy nagyobb színházi térben mutatják be az egyes 

csoportok a meghívott előadásukat a fesztivál résztvevőinek és a szakmai 

közönségnek. A közönségtől érkező közvetlen reakciók mellett a bemutatókat 

követően szakmai beszélgetések formájában találkozhatnak a csoportvezetők és rajtuk 

keresztül a csoporttagjaik a szakmai zsűri és a diákzsűri visszajelzéseivel. 

A fentiek mellett a csoportok a saját bemutatásukat szolgáló rövid videofilmeket 

készítettek és hoztak a fesztiválra, továbbá otthoni munkával készültek fel adott 

témákból flashmobokra. Mindezeken kívül számos érdekes szakmai kiegészítő 

programon vehettek részt. A Zsolnay Kulturális Negyed „nem hétköznapi” 

adottságaival rendkívül jó lehetőségeket biztosított a szervezők és a csoportok 

számára: viszonylag könnyű volt kiegészíteni a fesztivál dús szakmai programját az 

oldást, lazítást lehetővé tevő pillanatokkal is. 

A résztvevők színvonalas műsorfüzetet kaptak (lásd beszámolónkkal „összefűzve”), 

továbbá minden résztvevő kapott nyakpántot egy tokba zárt fesztiválemblémával.   

 

Az országos fesztivál megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a 

megvalósítás eredményességének elemzése 

Ezen a nagyrendezvényen a produkciókat már nem minősítjük, nincs rangsor, 

nincsenek sorrendet (akaratlanul is) felállító díjak: az ide bejutó csoportok mindegyike 

két előző körben kiemelkedőnek bizonyult, az adott évben az ország legjobb, 

legérdekesebb előadásait létrehozók közé tartozik.  

Itt minden csoport jutalmat kap. Ennek „nagysága” vagy „értéke” nem a csoportok 

előadásaitól, hanem a szervezők pillanatnyi anyagi lehetőségeitől függ. Ezzel együtt a 

szakmai beszélgetések vezetésére rangos színházi szakembereket kértünk fel – 

mégpedig országosan ismert helyieket.  

A XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál ismét színes, érdekes, 

jó hangulatú gyermekünnepéllyé, egyben színházünnepé válhatott. 

Valamikor az országos döntőre (a fesztiválra) bejutott csoportok teljes mezőnyét szinte 

kizárólag iskolai fenntartású csoportok alkották. Elgondolkodtató, hogy ma már 

kisebbségben vannak: különböző színházak, egyesületek, művelődési házak váltak 

fenntartóvá. Kérdés, hogy ez véletlen-e, vagy összefügg-e az utóbbi időben a 

közoktatásban végbement változásokkal.  
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Egyre inkább a valóban a gyerekek életéről szóló történetek feldolgozása felé mozdul 

a magyar gyermekszínjátszás: több az epikus anyagból indító alkotás és több az 

életjáték. Ezzel szemben a szerkesztett játékok jelenleg visszaszorulóban vannak. 

A csoportvezető-rendezők közötti generációváltás folyamatban lévő és mindenképpen 

említésre méltó és fontos tendencia. Rendszeresen megjelenő igény a képzés – és mint 

probléma jelentkezik azok teljes hiánya a szakterületen. 

 

 

A fentiekben ismertetett és elemzett tevékenységünknek rendkívül fontos eleme volt a 

Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatása – enélkül megvalósíthatatlan lett volna a 

rendezvény. 

Köszönet érte. 

 

PRÓBA – JÁTÉK 
BESZÁMOLÓ A KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZATRÓL 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Fesztivál kiegészítő programjaként 2015-től képzőművészeti pályázatot hirdetett 

gyermekszínjátszóknak. 2016-ban ez a pályázat kiegészült egy emlék-pályázattal, 

melyben arra kértük a régi gyermekszínjátszó csoporttagokat, hogy írjanak színjátszós 

múltjukról, hogy számukra mit jelent a színjátszás. Külön levélben megkerestük a hazai 

gyermekszínjátszás nagy öregjeit, hogy írjanak, üzenjenek a ma gyermekszínjátszóinak. 

2017-ben is meghirdettük a pályázatot, melynek záró kiállítására az Országos 

Gyermekszínjátszó Fesztiválon került sor 2017 júniusában a pécsi Zsolnay Kulturális 

Negyed E78-as épületében.  

A Magyar Drámapedagógiai Társaság elsősorban színjátszó csoportoknak hirdette meg 

pályázatát, a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál programjának részeként 

„Próba-Játék” címmel. Arra kértük a gyerekeket és a csoportvezetőket, hogy ebben a 

művészeti ágban meséljenek munkájukról, hogy mit jelent számukra a színjátszás, 

milyen pillanatokra emlékeznek vissza szívesen a csoport életéből a 

közösségformálástól a próbákon keresztül egészen az előadásokig. Az alábbi témákat 

ajánlottuk meg a pályázat kiírásában: a színjátszás és én, szerepek – helyzetek – 

gyerekek, hangulatjelentés a próbákról, hétköznapi küzdelmeink és sikereink, ünnepi 

pillanatok. 

Korunk modern technikai vívmányait és a csoportok kreativitását felhasználva nem csak 

rajzokat, festményeket, hanem fotómontázst, nemezelt képet, dobozszínházat, 

képregényt és videós bemutatkozást is kaptunk. 2016-tól az országos fesztiválra bejutott 

csoportoktól külön kértünk ilyen bemutatkozásokat.  

Kiemelésre érdemes a pályázat „nem verseny” jellege. Az alkotók valamennyien 

oklevélben részesültek, s csak az aktuális, rendelkezésre álló kiállító tér mérete szabta 

meg a kiállítható művek mennyiségét. 

Kaptunk alkotásokat Budapest több iskolája mellett az alábbi településekről: 

Dévaványa, Érsekvadkert, Fegyvernek, Fót, Gödöllő, Ikrény, Kistokaj, Nyergesújfalu, 

Putnok, Salgótarján, Sirok, Szolnok, Tatabánya és Veresegyház, érkezett pályamunka 

határon túli településekről is, Szabadkáról és Ipolyságból.  Köszönjük az alkotásokat!  
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Jelmondatunk mindig az volt, hogy tegyük színesebbé a fesztivált. Ezt a célját a Próba-

Játék pályázat el is érte. 

 

DRÁMA VAN – nyáron is / 2017 
Műhelyfoglalkozások - tréningek - előadások 

Időpont: 2017. augusztus 17-18. (csütörtök-péntek) 

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A) 

Szervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság 

A Dráma van – nyáron is (2017) létrejöttét a II. Kerületi Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft. segíti – a Marczibányi Téri Művelődési Központ kezdettől napjainkig 

támogatja ezt a rendezvényt azzal, hogy ingyen adja a legjobb termeit hozzá (nem 

lehet eléggé megköszönni a Ház vezetőinek ezt: más intézményekben az ilyesmi nagyon 

ritka manapság). 

A program gerincét drámaórák, saját élményű foglalkozások, tréningek képezték, 

melyeket elemző beszélgetések követtek. A programok többségén a játszók száma 

limitált volt, de egyes esetekben lehetőség volt a nézőként való részvételre is – a 

termek befogadóképességének határáig. 

A második éve DRÁMA VAN – NYÁRON IS néven hirdetjük meg a programot, ami 

ebben az esztendőben is sikeres volt. 

A rendezvény első napján sokan voltunk. A második napon a regisztrációk száma 

alapján többen lettünk volna, mint ténylegesen… 

 

ORSZÁGOS GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ-RENDEZŐI FÓRUM 
Időpont: 2017. szeptember 30. (szombat), 10.00 óra 

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A) 

Szervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság 

A fórum a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának támogatásával jön létre! 

Az évente megrendezett felmenő rendszerű országos eseménysorozat egyes állomásain 

mind a szervezés, mind a szakmai értékelés, a zsűrizés kapcsán sok olyan esettel 

találkoznak, ami kérdést/kérdéseket vet fel. A programok számtalan olyan 

tapasztalatot hoznak felszínre, amivel a folytatásban, a későbbiekben is foglalkozni 

kell. Ennek egyik adekvát formája lehet ez az országos fórum, ami a naptári éven belül 

is olyan időszakban kerül megrendezésre, amikor a csoportvezető-rendezőktől kapott 

visszajelzések a szervezők számára még beépíthetők a következő évad tervezésébe, 

programjába, és amikor a másik irányból közelítve a csoportvezetőkhöz eljutó 

információk még hasznosulni tudnak, amikor azok még figyelembe vehetők, 

beépíthetők az egyes csoportok életébe. Ez a kétirányú információáramlás, illetve 

ennek felerősítése hasznára válhat a létszámában és minőségében is egyaránt jelentős 

közművelődési, és egyéb iránt művészeti nevelési területnek. 

Az egynapos országos fórum nem vállalkozhatott arra, hogy meg is oldja a felmerülő 

problémákat. De arra igen, hogy teret adjon a visszajelzéseknek, továbbá 

„becsatornázza” azokat. Felerősítheti, más szintre helyezheti a szakmai kommunikációt, 

ami nagyon jelentős lépés lehet a szakterület további fejlesztése kapcsán.  

 



Magyar Drámapedagógiai Társaság 

 

 

O
ld

al
 1

2
 

 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ ELŐADÁSOK MEGTEKINTÉSE 

A pécsi országos fesztivál előadásaiból válogattunk. 

IZGŐ-MOZGÓ SZÍNPAD: Törpenderül 

KAKTUSZ DRÁMA- és SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT: Sátrak valahol 

A látott előadások értékelését Regős János vezette. 

 

PROGRAM előadói voltak: Körömi Gábor, Trencsényi László, Kaposi József, 

Hajvert Lódi Andrea, Józsa Kata, Szakall Judit, Honti György, Kis Tibor, Kaposi 

László, Varju Nándor 
  

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

IDEA, IDEA EUROPE 
Az idén tízéves IDEA EUROPE esedékes gyűlésére Prágában került sor 2016. 

október 13-16. között. A drámás és színházi nevelési világszervezet európai 

tagozatának ülésén részt vett az IDEA ausztrál elnöke, Robin Pascoe is. 

Nemzetközi színtéren a Magyar Drámapedagógiai Társaságot Jozifek 

Zsófia  képviselte.  

Az IDEA 25 évének ünneplése július 8-15. közt zajlott Portugáliában, abban az 

országban, ahol 1992-ben a világszervezet megalakult. A kezdeti szövetség helyszíne 

Porto volt, idén a főszervező, Lucília Valente városában, Evorában került 

megrendezésre a találkozó, ahol az IDEA Europe szekciói, a GCM (megválasztott 

képviselők ülése) tanácskozása, és egy formális, hivatalos ünnepség zajlottak. A 

politikai helyzet miatt sajnálatos módon elmaradt törökországi kongresszust a 

rendezvény nem pótolhatta – ez nem is volt célja –, hiszen a világszintű rendezvényre 

egyébként jellemző szakmai programok hiányoztak. Az elmúlt 25 évben nem volt példa 

arra, hogy a kongresszus elmaradt volna. A kongresszus elmaradásáról Robin Pascua 

elnök és az IDEA Europe kezdeményezésére 2018 év elején hozott döntést az IDEA 

tagság, online szavazólap kitöltésének segítségével – ebben egyesületünk is részt vett.   

Nehezen volna meghatározható a rövid határidőn belül megszervezett evorai esemény 

műfaja, hiszen viszont a jellemzően hozzá kapcsolódó operatív jellegű szekciók 

megtartásra kerüljenek.  

A MDPT forráshiány miatt nem vett részt a találkozón. 

TAGDÍJ: Az IDEA világszervezet visszamenőleg elengedte a 2014-es és 15-ös 

tagdíjunkat (ezen időszakban elemi anyagi gondjai voltak egyesületünknek). A 2016-

17-es tagdíjat viszont ebben az esztendőben sikerült átutalnunk. (Lényeges fejlemény a 

napokból: úgy tűnik, hogy ezt a 120 ezer Ft feletti tételt az EMMI működési támogatása 

terhére el is tudjuk számolni.) Ezzel a magyar képviselet, és annak jogfolytonossága a 

világszervezetben biztosított. 

(A következő IDEA EUROPE találkozóra 2018. október 25-29-én fog sor kerülni, 

Hollandiában, Tom Willems szervezésében. Az ehhez kapcsolódó meghívó levelet 

néhány héten belülre ígérik. Tervezzük az aktív részvételt.) 

 

120 ÓRÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI TANFOLYAMOK  
2017-ben a hagyományoknak megfelelően két alkalommal indítottuk képzésünket. 
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Az első félévi tanfolyamon 28 fő vizsgázott. 

A második félév kurzusán 29 fő vesz részt. 

(Továbbra is ez a képzés, a két tanfolyam biztosítja az MDPT pénzügyi bevételének 

túlnyomó részét, kb. kétharmadát. Jelentősége egyesületi működésünkben rendkívül 

nagy. A képzés akkreditációja 2019-ben jár le, ezért a 2018-as év egyik feladata lesz az 

akkreditáció megújításáról való gondolkodás és gondoskodás.)  

Szervező: Juszcák Zsuzsa 

Képzésvezető: Kaposi László  

 

DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN 
Egy év kihagyás után (ebben az időszakban temethettük már a DPM-et) ismét kaptunk 

annyi anyagi támogatást, hogy saját erő felhasználásával együtt lehetségessé válik a 

magazin 4 számának megjelentetése 2017-ben. 

Ezek közül három már az olvasóknál van, illetve megvásárolható (ez utóbbi nehezebbé 

vált, mert a Tintakő Könyvesbolt elköltözött a Marczibányi térről). 

A magazin tartalma: az első két szám dominánsan a gyermekszínjátszással, kisebb részt 

a diákszínjátszással foglalkozott. A harmadik és negyedik idei számunk a dráma más 

területeken, és nem a gyermekszínjátszásban való alkalmazását helyezi előtérbe.  

(A magazin megjelentetését az NKA pályázati támogatása tette lehetővé.) 

 

A MAGYAR GYERMEKSZÍNJÁTSZÁSÉRT ALAP 
A létrejött alap azon reményeinket nem váltotta be, hogy „közadakozásból” hirtelen 

nagyobb mennyiségű, és nem az eddigi pályáztatóktól, továbbá nem az államtól 

származó bevétel jelenik meg a gyermekszínjátszás támogatására. De az elkülönített 

számla fenntartása nem jelent akkora költséget, hogy a megszüntetésén kellene 

gondolkodnunk: reméljük, hogy a következő időszakban nagyobb hasznát vesszük 

ennek az elkülönített kezelésnek. (Az alap ellenőrzését A gyermekszínjátszás patrónusa 

címmel kitüntetett kollégáink végzik.) 

 

A XXVII. WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ ELŐKÉSZÍTÉSE 
Megyei bemutatók javasolt időpontjai: 2018. március 23. - április 29.  

(ebből kiesik a tavaszi szünet húsvéttal: 2018. március 29. - április 2.) 

Regionális bemutatók javasolt időpontjai: 2018. május 4-20. 

Országos fesztivál, Debrecen: 2018. június 8-9-10.  

Terveink szerint 2018-ban 23 helyszínen valósulnak meg a megyei, míg 6 helyszínen a 

regionális bemutatók:  

Megyei bemutatók helyszínei: Balassagyarmat, Békéscsaba, Budapest (3 önálló 

helyszín), Celldömölk, Csurgó, Dombóvár, Eger, Fegyvernek, Győr, Hajdúnánás, 

Kecskemét, Kisvárda, Miskolc, Pécs, Pétfürdő, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, 

Tököl, Vác, Zalaszentgrót 
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Regionális bemutatók helyszínei: Balassagyarmat, Budapest – Marczibányi téri 

Művelődési Központ, Keszthely, Kisvárda, Pécs, Szeged 

 

A megyék jelentős része és Budapest beadta a pályázatát a megyei és regionális 

fordulókra, míg az MDPT az országos találkozóra a Nemzeti Kulturális Alap 

Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázatára, ahol programonként maximum 800.000 

Ft igényelhető. Döntés még nem született. 

 

Vannak megyéink, ahol az előző években nagyon kevés csoport jelentkezett (Somogy, 

Békés, Heves), és volt, ahol épp ezokból kifolyólag nem valósult meg a megyei 

találkozó. Az ezekben a megyékben jelentkező kis számú csoport más megyékben 

szerepelt. Ezeket a helyszíneket segítenünk kell a szervezésében, azaz fel kell keressük 

a megyékben működő gyermekszínjátszó csoportotokat, csoportvezetőket, 

intézményeket. Ebben kérjük a tagság segítségét! 

• Békés megyében, ahol egyelőre egyeztetés alatt van, hogy ki szervezi a megyei 

találkozót 

• Heves megyében, ahol az egri Forrás Szabadidő Központ   

• Somogy megyében, ahol Csurgó ad otthont a találkozónak 

 

A megyei bemutatók szervezői: Angeli Katalin, Fazekas Antónia, Zentai Péterné 

Ibolya, Gila Gabriella, Hermann Attila, Horváth Anita, Jakus Julianna, Józsa Kata, 

Lakatos-Ézsiás Anita, Nagy Zsuzsi, Orbán Hédi, Orbán-Radvánszki Ágnes, Izsó 

Angelika, Juszcák Zsuzsa, Rátkai Andrea, Szabóné Rambala Gabriella, Tóth Zsóka, 

Varga István 

A regionális bemutatók szervezői: Gila Gabriella, Jakus Julianna, Sallai Ferenc, 

Orbán–Radvánszki Ágnes, Szabóné Rambala Gabriella 

 

A pontos lista, nevekkel, telefonszámokkal, időpontokkal, és a kiírás szándékaink 

szerint a döntést követően még idén, de legkésőbb január elején megjelenik a honlapon, 

hírlevélben és igyekszünk minél több fórumon megjelentetni. Az előző évekhez 

hasonlóan az oktatásirányítás központjainak és az intézményeknek is elküldjük 

felhívásunkat. 

 

A 2018. ÉVI DEBRECENI ORSZÁGOS FESZTIVÁL 

ELŐKÉSZÍTÉSE  
Az egyeztetések a várossal folyamatban vannak.  A város polgármestere 2017. április 

18-án írt levelében jelezte, hogy a város támogatja a következő évi országos fesztivál 

megrendezését. Az egyeztető megbeszélésre a tervek szerint ez év októberében került 

volna sor – ez még várat magára, de a városi kulturális osztály munkatársaival 

folyamatos az egyeztetés. 

 

GAZDÁLKODÁSUNK NÉHÁNY FŐBB MUTATÓJA 
a 2017. évi gazdálkodás (eddigi) adatairól 
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Az idei év pályázatai az alábbiak: 

– Az NKA-tól az idei WSO-ra kapott összeg mindösszesen 500.00 Ft, a Nemzeti 

Tehetségprogramtól pedig 750.000 Ft, mindkettővel rendben és időben elszámoltunk.           

– (Pécs városa 2 millió Ft-tal támogatta a rendezvényt, de az nem ment át 

egyesületünkön, így a költségvetésünkben nem jelenik meg. 

– A regisztrációból befolyt összeg: 686.000 Ft szintén felhasználásra került. 

– A Drámapedagógiai Magazin 2017/1-4. számának elkészítésére pályázat útján 

1.500.000 Ft-ot nyertünk az NKA-tól. 

– Ez évben a tagdíjakból eddig befolyt összeg: 227.000 Ft (a tagság egy része 

hagyományosan a novemberi rendezvény idéjén fizeti a tagdíjat) 

– Megvalósult a DRÁMA VAN – nyáron is programja, erre 197.000 Ft regisztrációs díj 

került befizetésre. 

– AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSRE 7.663.000 Ft folyt be. 

 

A Társaságnak a mai nappal nincs kifizetetlen számlája, továbbá adótartozása sincs. 

 

PÉNZKÉSZLETÜNK  

Az elszámolási betétszámlán:   6.077.720 Ft 

Lekötve:       2.750.154 Ft  

A Magyar Gyermekszínjátszásért Alap alszámlán: 114.623 Ft  

 

A 2018. évi WSO-ra eddig 1.000.000 Ft-ot kaptunk (a Nemzeti Tehetség Pályázaton), 

mely összeget lekötöttük.  

 

Lebonyolítás alatt lévő pályázatok: 

Országos Gyermekszínjátszó-rendezői Fórum és 

Szinház-Dráma-Nevelés együttesen   1.200.000 Ft 

EMMI keretből működésre    760.000 Ft 

Drámapedagógiai Magazin     1.500.000 Ft 

 

Pályáztunk, nyertünk, és nem tudtuk igénybe venni: 

– NKA táboros pályázat, 400 ezer Ft (erőteljesen alultervezett költségvetéssel adtuk 

be) 

– NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma, 1.500 ezer Ft (a támogatások teljes 

bizonytalansága miatt nem vállalhattunk fel egy háromnapos rendezvényt, és ennek 

hiányában elestünk az országos fesztivál ezen támogatásától (amit a rendezvény előtt 

kb. 10 nappal szavaztak meg).  

 

JELENLEG BEADOTT PÁLYÁZATAINK A KÖVETKEZŐ ÉVRE (elbírálás 

alatt állnak) az NKA-hoz 

XXVII. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál 

megrendezése NKA-tól igényelt támogatás:  800.000 Ft 
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2. MELLÉKLET 

 

Munkaterv-vázlat 

 

Egyesületünk előző évi gyakorlatát pontosan követve kérjük azt a közgyűléstől, hogy az 

éves munkaterv elkészítésének és elfogadásának menetrendje az alábbiak szerint 

alakuljon. 

1. az elnökség közzéteszi a munkaterv-vázlatát, 

2. amit a tagság véleményezhet, 

3. ezt követően az elnökség 2017. januári ülésén hagyja jóvá a munkatervet. 

Ennek érdekében kérjük tisztelt egyesületi tagjainkat, hogy véleményüket legkésőbb 

január 12-ig szíveskedjenek megküldeni a drama@drama.hu címre. 

  

MUNKATERV-VÁZLAT 

(a Magyar Drámapedagógiai Társaságra 2019-ban váró feladatok) 

Munkatervezetünket az aktuálisan rendelkezésre álló információink birtokában 

írjuk: lehet, hogy holnap már valamelyest más lesz a helyzet (megjelenő vagy meg nem 

jelenő pályázatok, melyek a területünkhöz tartoznak, várt, ígért támogatások megérkezése 

vagy elmaradása) 

1. Nincs ügyvivőnk, nincs működési támogatásunk. Ígéretünk van rá a kulturális vezetéstől, 

hogy a színjátszás területén is érintett három nagy társadalmi szervezet együttes 

irodaműködtetésének költségeit 2018-ban finanszírozzák. Amennyiben ez megtörténik, az 

alapvetően átalakítja az egyesület működtetésének hétköznapjait. 

2. A fentiek az egyesületi működési további átgondolásával és feltehetőleg átalakításával 

járó munkát jelentenek: ennek kidolgozása az elnökség feladata. 

3. A hagyományos drámapedagógiai (nagy)rendezvények közül mindannak a 

megszervezése, amelynek anyagi feltételei biztosíthatók  

Színházi lecke, SZDN, DRÁMA VAN  tavasszal és nyáron 

4. A hagyományos gyermekszínjátszó (nagy)rendezvények megszervezése: a WSO teljes 

vertikuma. Ennek része az anyagi feltételek megteremtése (az országos fesztivál esetében az 

állami mellett önkormányzati támogatással). 

5. Az akkreditált képzések indítása (mindazoké, melyekhez alapítási vagy indítási 

engedéllyel rendelkezünk). 

6. A gyermekszínjátszó rendezői képzés akkreditálása (amennyiben ez nem történik meg a 

jelen naptári év végén). A drámapedagógiai képzés akkreditációjának megújítása a 2018-as 

esztendő végén. 

7. A pályázati támogatások függvényében további módszertani rendezvények szervezése a 

gyermekszínjátszás, a drámapedagógia, és nagyobb rendezvényeinkhez kötődően a színházi 

nevelés területén is. 

8. A DPM további megjelentetése. A nyomdai változatok támogatása az utóbbi évben 

jelentősebb volt, mint az online változatoké: megfontlandó, hogy melyiket mellett választjuk. 

mailto:drama@drama.hu
mailto:drama@drama.hu
mailto:drama@drama.hu
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9. A honlap átalakítása: biztonsági, védelmi okokból mindenképpen szükségessé vált, de 

csak olyan mértékben, amennyiben az átalakítás, fejlesztés értékarányosan tudja szolgálni az 

egyesület működését. 

10. A nemzetközi kapcsolataink további ápolása: fontos részvétel az IDEA Europe 2018-as 

rendezvényén. Közép-kelet-európai csereprogram 2018 tavaszán Magyarországon, a 

későbbiekben egyeztetendő helyszínen és időpontban. 

11. A tagsággal, nyilvántartással, kapcsolattartással összefüggő feladataink elvégzése az 

alapszabály-módosítás után lehetségessé váló formákban. 

12. Az egyesületi (belső) és a kifelé irányuló információáramlás fenntartása a 

rendelkezésünkre álló csatornákon.. 
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3. MELLÉKLET 

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RÉSZEINEK KIVONATA 

 

II. A szervezet célja 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság nevelési és oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, 

valamint kulturális tevékenységet folytat, amit az alábbi területeken valósít meg: országos 

szervezetként gondozza a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés ügyét. 

Feladata, hogy segítse a drámapedagógia és a színházi nevelés elterjedését, meghonosítását és 

alkalmazását az oktatási és nevelési gyakorlatban, irányítsa, támogassa és segítse az amatőr 

gyermekszínjátszást iskolai és iskolán kívüli területeken, ellássa ezeknek a területeknek szakmai 

érdekvédelmét és nemzetközi képviseletét is. 

A fenti célok érdekében a Társaság 

• országos és nemzetközi rendezvényeket szervez a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a 
színházi nevelés vonatkozásában (fesztiválok, közművelődési rendezvények, kiállítások, fórumok, 
szakmai konferenciák, tanácskozások); 

• a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás, a színházi nevelés szakterületéhez tartozó ügyek 
koordinálása érdekében kapcsolatot tart minisztériumokkal, intézményekkel, szervezetekkel; 

• kapcsolatot tart a nemzetközi drámapedagógiai, színházi nevelési szervezetekkel, műhelyekkel, 
valamint a gyermekszínjátszás nemzetközi szervezeteivel; 

• segíti a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés területén dolgozó, 
határainkon kívül élő magyar szakemberek munkáját; 

• a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés szakterületét érintő képzéseket 
szervez, ezekhez szakmai anyagokat készít; 

• szakmai kiadványokat jelentet meg és forgalmaz a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a 
színházi nevelés témaköréből; 

• folyóirat-kiadói és folyóirat-kiadást elősegítő szakmai tevékenységet végez; 

• kulturális fesztiválokat szervez; 

• regionális, járási és helyi szakmai rendezvényeket szervez; 

• szakmai táborokat szervez; 

• tanulmányi, művészeti versenyeket szervez; 

• pályázatokat ír ki a fenti témakörökből szakanyagok készítésére, írására, összeállítására;  

• részt vállal drámapedagógiai dokumentációs tár létrehozásában, működtetésében és folyamatos 
frissítésében  

• gondoskodik a tagság informálásáról szakmai és szervezeti vonatkozásban egyaránt. 
 

III. A szervezet tagsága, a tagok jogai és kötelességei 
1. Rendes tag lehet az a természetes személy, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat 

elfogadja, és akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. 
2. Társult tag lehet az a jogi személy, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, 

és akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. 
3. Tiszteletbeli tag lehet olyan személy, aki a Társaság célkitűzéseinek megvalósításában kiemelkedő 

eredményeket ért el, és a Társaság tevékenységéhez jelentős segítséget nyújtott. Tiszteletbeli 
tagot a Közgyűlés választ szótöbbséggel. 

 

Rendes tag 

A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag 

felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. 

A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Minden 
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rendes tagnak jogában áll a Társaság szolgáltatásait igénybe venni és a tevékenységből származó 

előnyöket élvezni. 

Minden rendes tag köteles tagdíjat fizetni, melynek éves összegét a Közgyűlés határozza meg. 

A rendes tag joga, hogy a Közgyűlés munkájában aktívan részt vegyen és egyénileg gyakorolja 

választójogát. 

Rendes tag a Társaságban tisztségviselővé választható. A rendes tag köteles az alapszabály 

betartására. A rendes tag kötelessége az elérhetőségében bekövetkező változásokat jelezni.  

 

Rendes tag tagsági jogviszonya megszűnik: 

a) a tag kilépésével – kilépési szándékát a rendes tag bármikor indoklás nélkül írásban jelentheti be az 

Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.  

 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával a tagsági díj tartós – két évet meghaladó –, 

indokolatlan nem fizetése esetén, a tag előzetes írásbeli felszólítását követően. A felmondásról az 

Elnökség ülésen határoz. Amennyiben a tag 30 napon belül rendezi tartozását, akkor a határozatot 

semmisnek kell tekinteni. Jogorvoslatért a közgyűléshez lehet fellebbezni, amely a következő rendes 

éves ülésén tárgyalja a fellebbezést. A fellebbezés elbírálásáig úgy kell tekinteni, mintha a tagsági 

jogviszony felmondása nem történt volna meg. 

 

c) a tag kizárásával – kizárást az Elnökség indítványára, a Közgyűlés 2/3-os többséggel történő 

határozata alapján lehet eszközölni. A Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

legalább 2/3-os szavazat-többségével a Társaságból kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi 

tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a Társaság 

céljával vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.  

A kizárási indítványról az érintettet előzetesen, legkésőbb a közgyűlés meghirdetésekor, a kizárás 

indoklásával írásban tájékoztatni kell, melyre írásban reagálhat, illetve kérheti ügyének kivizsgálását. 

Szükség esetén a kivizsgálásra az elnökség etikai bizottságot állít fel. Az előzetes tájékoztatástól csak 

abban az esetben lehet eltérni, ha a kizárás alapjául szolgáló méltatlan, vagy kárt okozó magatartásra 

a közgyűlés meghirdetését követően kerül sor (tagdíj be nem fizetése esetén nem alkalmazható). A 

védekezésre és kivizsgálás kérésére ekkor is lehetőséget kell biztosítani. Amennyiben kivizsgálásra 

kerül sor, annak idejére, a közgyűlés határozatáig a tag tanácskozhat, de nem élhet szavazati jogával. 

 

d) a tag halálával. 

 

A rendes tagoknak joga van bármely sérelem esetén a Társaság szerveihez és vezető 

tisztségviselőihez fordulni sérelmeinek kivizsgálása, orvoslása érdekében.  
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4. MELLÉKLET 

tiszteletbeli tag címre előterjesztettek névsora 

 

 

 

1. Gabnai Katalin 

2. Rudolf Ottóné 

3. Kovács Andrásné (Jászfényszaru) 

4. Előd Nóra 

5. Debreczeniné Kósa Vilma 

6. Kinszki Judit 

7. Várhalmi Ilona  

8. Kardos János 

9. Sz. Pintér Rozália  

10. Székely István  

11. Tolnai Mária  

12. Várhidi Attila  


