Magyar Drámapedagógiai Társaság
HATÁROZATOK KÖNYVE
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2002
2002. november 22.
A tagság kézfeltartással szavazott, és egységesen elfogadta a beszámolót. Szakall Judit
lemondott az elnöki tisztségről, és vele együtt az egész elnökség.
Az új elnökség megválasztásához a Közgyűlés Szavazatszámláló Bizottságot választott (Vági
Eszter, Bárd Edit, Horváth Béla).
A Közgyűlés elfogadta az elnöki posztra jelöltnek Kaposi Lászlót és Szauder Eriket.
A Közgyűlés titkos szavazással, szavazócédulán szavazott az új elnök személyéről: a Magyar
Drámapedagógiai Társaság új elnöke 2002. november 22. 20.30-tól Kaposi László.
A Közgyűlés kézfeltartással elfogadta az alelnöki posztra jelöltnek Szakall Juditot, és titkos
szavazás után megválasztotta őt alelnöknek.
A Közgyűlés kézfeltartással elfogadta az elnökségi tagsági jelöltlistát, a titkos szavazás után
megválasztotta az új elnökségi tagságot: Szauder Eriket, Antal Ritát és Fodor Mihályt.
A Közgyűlés kézfeltartással elfogadta a új Felügyelő Bizottság tagjelöltjeit, majd
kézfeltartással megszavazták a Felügyelő Bizottság elnökéül Csordás Anettet, tagjául pedig
Zalavári Andrást és Glausius Lászlót.

2003
2003. május 27.
A tagság kézfeltartással szavazott, és egységesen elfogadta a beszámolót, amit az
alapszabálynak megfelelően napilapban jelentet majd meg a Társaság.
Az Elnök elrendelte, hogy a hozzászólások alapján a Magyar Drámapedagógiai Társaság
Közgyűlése határozatot hoz arról, hogy
- sort kerít nem tanfolyami jellegű képzések megszervezésére, és megerősíti a Társaság
nemzetközi szerepét, rendezvények szervezésével is;
- feltérképezi a kommunikációs tréningek és a drámapedagógia közötti kapcsolatokat, erről
szakanyagokat készít, és ehhez a munkához létrehoz a Társaság tagjaiból egy
kommunikációval foglalkozó szakemberekből álló bázist;
- megkeresi a hallgatói önkormányzati irodákat, így próbálja meg megerősíteni az
egyetemeken a drámapedagógia jelenlétét, a művészeti iskolák szakmaisága ügyében szakmai
érveket fog hallatni a megfelelő fórumokon;
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- az őszi Színház – Dráma - Nevelés programsorozat keretén belül figyelmet szentel, tárgyalja
a drámaérettségi kérdését is.
A Közgyűlés a határozatokat elfogadta.

2003. november 21.
A tagság a beszámolót egységesen elfogadta.

2004
2004. május 14.
Az ellenőrző bizottság tagjai: Csordás Anett, Glausius László és Zalavári András aláírásukkal
igazolva elfogadták a közhasznúsági jelentést.
A tagság nyílt szavazással egyöntetűen elfogadta a 2003. évi közhasznúsági beszámolót.
Az elnök javaslatot tett a jelölő bizottság tagjaira: Rudolf Ottóné – Budapest, Gyombolai
Gábor – Budapest, Kis Tibor – Közép-Magyarország, Lázár Péter – Dunántúl.
Szakall Judit javasolta még a kelet-magyarországi régió területére Pappné Demeter
Magdolnát, akit a tagság meg is szavazott 5. jelölő bizottsági tagnak.
A Közgyűlés az éves beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2004. november 20.
A Közgyűlés kézfeltartásos szavazással elfogadta, hogy először titkosan szavazzanak az
elnökre, majd titkosan a 4 fős elnökségre, ezt követően a megválasztott 4 fős elnökségből, aki
a legtöbb szavazatot kapta, az legyen az alelnök.
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyöntetűen, tartózkodás nélkül elfogadta a Szavazatszámláló
Bizottságot.
A Tagság kézfeltartással szavazott, hogy egyöntetűen elfogadja az elnökjelöltet, Kaposi
Lászlót.
A titkos szavazás eredménye: Kaposi László 42 fő igen szavazattal, egy érvénytelen
szavazattal, 2004. november 20-tól ismét a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke lett.
A titkos szavazás alapján a Levezető Elnök megállapította, hogy alelnök – mint a legtöbb
szavazatot kapott elnökségi tag – Szakall Judit, elnökségi tagok: Fodor Mihály, Szauder Erik,
Takács Gábor.
A Levezető Elnök javasolta, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöke a legtöbb szavazatot kapott
Ellenőrző Bizottsági tag legyen. A Közgyűlés egyöntetűen, kézfeltartással szavazva, elfogadta
ezt a javaslatot.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással megválasztották. Mivel Zalavári András és
Csordás Anett azonos számú szavazatot kapott, Zalavári András visszalépett az elnökségi
jelöltségétől, így Csordás Anett lett az Ellenőrző Bizottság elnöke. A Levezető Elnök
kézfeltartásos szavazással kérte ezt megerősíteni. A tagok pedig: Novák Géza és Zalavári
András.

2005
2005. május 20.
A Közgyűlés a közhasznúsági beszámolót elfogadta.
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2005. november 18.
A Közgyűlés megszavazta, ennek értelmében feladatul adta az elnökségnek, hogy
foglalkozzon a különböző iskolatípusokban a humán oktatást fenyegető veszélyekkel.
A Közgyűlés az éves beszámolót elfogadta.

2006
2006. május 26.
A Közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2005. évi közhasznúsági beszámolóját
elfogadta.

2006. november 18.
KGY 2/2006. Mezei Éva-díj – posztumusz, Szauder Erik számára
Székely István drámapedagógus méltatja Szauder Erik munkásságát, a társaságnál elnökségi
tagként is betöltött szerepét. A díjat szülei veszik át, akiket tisztelettel köszönt Kaposi László
elnök, majd 1 perces néma csenddel emlékezik a tagság fiatal elhunytjára.
Életmű-díj Hollós Józsefnek, akinek odaadó segítőkészségét a Társaság alapításától
kezdődően, majd további munkáját Trencsényi László méltatja – a Debreczeni Tibor által írt
laudációt felolvasva, és kiegészítve. Hollós József a díjat a Színházi Lecke 2007 februári
rendezvényén veszi át.
KGY 3/2006. Éves beszámoló
Kaposi László a társaság elnöke a tagság számára kiosztott írásbeli beszámolót szóban
kiegészíti, megköszöni az intézmény nélküli egyesületben munkát végzők tevékenységét.
A szakmai és gazdasági beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A levezető elnök szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását:
Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 68 fő, tartózkodik: 2 fő, ellenszavazat: nincs
A közgyűlés a beszámolót 68 fő igen szavazattal elfogadta.
KGY 4/2006. Munkaterv és költségvetés beterjesztése
Kaposi László elnök ismerteti a 16 pontból álló munkatervet, valamint a költségvetést.
A munkaterv és költségvetés csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A közgyűlés a munkatervet a 3 kiegészítő ponttal, valamint a költségvetést 71 fő igen
szavazattal egyöntetűen elfogadta.
KGY 5/2006. Alapszabály módosítása
Levezető elnök ismerteti: kivetítőn látható az alapszabály, amelyen piros, zöld, kék színnel
látható a törölni kívánt szöveg, illetve a módosítási javaslat, melyet Kaposi László az
elnökséggel és az Ellenőrző Bizottsággal egyeztetve indítványozott.
Alapszabály: I. Általános rendelkezések
Kaposi L. írásvetítőn feltüntetett változtatáshoz hozzászólás nem történt.
Alapszabály: II. A szervezet célja
71 fő egyhangúan elfogadta a változtatást.
A pontos szöveg az új alapszabályban: II/ h) pontként szerepel.
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Alapszabály: III. A szervezet tagsága, a tagok jogai és kötelességei
A III/1. pont: Rendes tag
Kaposi L. javaslata szerint: Tagfelvételi kérelmet az elnökség hagyja jóvá.
Levezető elnök: szavazást kér:
A tagfelvételi kérelmet az elnökség hagyja jóvá.
Szavazás: igen: 60 fő, nem: 5 fő, tartózkodik: 6 fő
A módosított szöveget a közgyűlés elfogadta.
III/2.pont Társult tag
Kaposi L.: A kivetítőn látható módosításra nincs ellenjavaslat.
A változtatott szöveg az új alapszabályban érvényesül.
III/3. pont Tiszteletbeli tagok – változatlan marad.
Alapszabály: IV. A Magyar Drámapedagógiai Társaság szervei
A közgyűlés jogköre és hatásköre
Kaposi L. írásvetítőn feltüntetett változtatás elfogadva, mivel hozzászólás nem történt.
Az elnökség összetétele
A közgyűlés elfogadta, hogy 7 főből álljon az elnökség.
Az elnökség hatáskörébe tartozik
Kaposi L. írásvetítőn feltüntetett változtatás elfogadva, mivel hozzászólás nem történt.
Az elnök
Változtatás elfogadva.
Az elnök hatásköre és feladatai
Kaposi L.: A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére egészüljön ki a
„feladata” szóval.
Levezető elnök erre vonatkozóan kért szavazást:
A közgyűlés: 60 fő igennel elfogadta ezt a kiegészítést, 4 fő tartózkodott.
Tiszteletbeli és Örökös Tiszteletbeli Elnök
Változtatás elfogadva, hozzászólás nem történt.
Ellenőrző Bizottság mint felügyelő szerv
Cziboly Á. javaslata: c) pont módosítása: „tagjai… részt vehetnek”.
Módosítás megtörtént.
Alapszabály: A V., VI., VII., VIII., IX. pontjainak Kaposi L. által írásvetítőn
feltüntetett változtatásai elfogadva, mivel hozzászólás nem történt.
A közgyűlés, többségi szavazattal a módosított alapszabályt elfogadta, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
KGY 6/2006.Tisztújítás
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Kaposi László 46 fő igen szavazattal, 2006. november 18-tól ismét a Magyar
Drámapedagógiai Társaság elnöke lett.
A szavazás eredményeként, az elnökség tagjai lettek:
Szakall Judit
Trencsényi László
Fodor Mihály
Bethlenfalvy Ádám
Kaposi József
Zalavári András

51 szavazat
51 szavazat
49 szavazat
49 szavazat
38 szavazat
27 szavazat

Alelnököt az elnökség első ülésén választja tagjai sorából.
Ellenőrző Bizottság választása
Ellenőrző bizottság 1 fő elnök és 2 fő tag megválasztása kézfeltartással:
Hajós Zsuzsa
50 szavazat
Szücsné Pintér Rozália
43 szavazat
Csordás Anett
42 szavazat
Ellenőrző bizottság elnöke, a legtöbb szavazatot kapott: Hajós Zsuzsa lett.

2007
2007. május 24.
KGY 1/2007. A közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2006. évi közhasznúsági
beszámolóját elfogadta 14 igen szavazattal, 0 tartózkodás, 0 ellenszavazat mellett.
KGY 2/2007. A közgyűlés a 2007 őszén rendezendő egyeztető ülés ötletét elfogadta. Ennek
időpontját az elnökség a XVI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó
országos, debreceni döntőjén határozza meg.
KGY 3/2007. A közgyűlés megbízza Kaposi László elnököt az alapfokú művészetoktatási
intézmények színjáték tagozatán a tanító végzettség + drámapedagógus szakirányú képzettség
elfogadására irányuló további lépések megtételére.

2007. november 17.
KGY 4/2007. A Közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. évi beszámolóját 30
fő igen szavazattal elfogadta.
KGY 5/2007. A Közgyűlés az ellenőrző bizottsági beszámolót 30 fő igen szavazattal
elfogadta.
KGY 6/2007. A Közgyűlés a 2008-as évre szóló munkatervet, valamint a költségvetést 30 fő
igen szavazattal egyöntetűen elfogadta.
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2008
2008. május 31.
KGY 1/2008. A közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2007. évi közhasznúsági
beszámolóját elfogadta. /8 fő igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás/

2008. november
KGY 2/2008. A Közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2008. évi beszámolóját
egyhangúlag elfogadta.
KGY 3/2008. A Közgyűlés a 2009-es évre szóló munkatervet, valamint a költségvetést
egyhangúlag elfogadta.

2009
2009. május 29.
KGY 1/2009. A közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2008. évi közhasznúsági
beszámolóját elfogadta. /9 fő igen, 0 szavazat tartózkodás, 0 ellenszavazat/
KGY 2/2009. A közgyűlés elfogadja a „Magyar Gyemekszínjátszás Patrónusa” cím
alapítását, illetve odaítélésének kérdését. Az elnökség javasolja, majd egyhangúlag el is
fogadja Nánási Sándor nevét erre a címre.
KGY 3/2009. Jelölő bizottság választása. Jelölő bizottsági tagok: Nánási Sándor, Püspöki
Péter, Horváthné Árvai Mária, Vatai Éva, Rudolf Ottóné. Megválasztásuk egy fő
tartózkodásával történik.

2009. november 14.
KGY 4/2009. A közgyűlés napirendjének elfogadása 36 fő igen szavazattal elfogadta. /0
tartózkodás. 0 ellenszavazat/
KGY 5/2009. A közgyűlés a pénzügyi és szakmai beszámolót egyhangúlag, 36 fő igen
szavazattal elfogadta.
KGY 6/2009. A közgyűlés egyhangúlag /36 fő igen szavazattal/ elfogadja a Társaság 2010.
évre vonatkozó munkatervét.
KGY 7/2009. Két elnökségi tag megválasztása. A két új tag Ledőné Dolmány Mária 31,
Tegyi Tibor 21 szavazatot kapott.
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2010
2010. május 28.
KGY 1/2010. A Közgyűlés napirendjének elfogadása, 10 fő igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül.
KGY 2/2010. A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a
Társaság közhasznúsági beszámolóját.
KGY 3/2010. Jelölő bizottság választása, a szavazás egyhangú igennel zárul, a jelölő
bizottság tagjai a következő személyek lesznek a novemberi közgyűlésen., ahol új elnökséget
fognak választani: Nánási Sándor, Püspöki Péter, Horváthné Árvai Mária, Vatai Éva, Kis
Tibor, Nyári Arnold, Török László, Rudolf Ottóné.

2010. november 13.
KGY 4/2010. A közgyűlés napirendjének egyhangú elfogadása, 49 igen szavazattal.
KGY. 5/2010. A Társaság éves beszámolójának egyhangú /49 igen szavazat/ elfogadása.
KGY 6/2010. A közgyűlés egyhangúlag, 49 igen szavazattal elfogadja a Társaság 2011. évi
munkatervét.
KGY 7/2010. Keresztúri Józsefet választják új elnöknek, 47 igen szavazattal, 2 szavazat
érvénytelen, ellenszavazat nincs.
KGY 8/2010. Mizerák Katalin távollétében felveszik az elnökségi tagok jelöltlistájára 25
igen, 8 nem szavazattal, 16 tartózkodás mellett.
KGY 9/2010. A közgyűlés megválasztja az elnökségi tagokat. Kaposi László 47, Kaposi
József 39, Tóth Zsuzsanna 39, Tegyi Tibor 37, Vidovszky György 36, Ledőné Dolmány
Mária 31, és Zalavári András 31 szavazatot kapott. Zalavári András visszalépett az elnökségi
tagságtól.
KGY 10/2010. A közgyűlés szavaz az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak
személyéről. A szavazás egyhangú 49 igen szavazattal zárul, az elnök Gyevi-Bíró Eszter, a
tagok pedig Zalavári András és Kovácsné Lapu Mária lettek.

2011
2011. április 07.
KGY 2011/1 Határozat 1/04.07.: A közgyűlés a napirendet 14 fő igen szavazattal
elfogadta.
KGY 2011/2 Határozat 2/04.07.: A közgyűlés 13 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal
elfogadja Ledőné Domány Máriát az egyesület elnökének.
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KGY 2011/3 Határozat 3/04.07.: A közgyűlés titkos szavazással Nyári Arnoldot és GyeviBíró Esztert beválasztotta az egyesület elnökségébe.
KGY 2011/4 Határozat 4/04.07.: A közgyűlés nyílt szavazással (kézfeltartással),
egyöntetűen (tartózkodás, ellenszavazat: nincs) 14 szavazattal elfogadja Hegedűs Jenőt az
ellenőrző bizottság elnökének.
KGY 2011/5 Határozat 5/04.07.: A közgyűlés nyílt szavazással 14 fő igen, 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás mellett elfogadja a közhasznúsági jelentést.
KGY 2011/6 Határozat 6/04.07.: A közgyűlés 14 fő igen szavazatával megbízza az
elnökséget, hogy a novemberi közgyűlésre készítsen tervezetet a tagdíj mértékének
emeléséről, a pártoló tagság intézménynek és új tagnyilvántartási rendszer bevezetéséről,
illetve készítse elő a szervezeti és működési szabályzat tervezetét.

2011. november 19.
KGY 2011.11.19./7 határozat: A közgyűlés a napirendet 31 fő igen szavazattal elfogadta.
KGY 2011.11.19./8: A közgyűlés az elnökség 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját 31
fő igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2011.11.19./9: A közgyűlés az elnökség 2012. évre vonatkozó munkatervét 31 fő igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

2012
2012. május 20.
KGY 2012.05.20/1: A közgyűlés nyílt szavazással, egyöntetűen, tartózkodás nélkül elfogadta
Kondás Rékát jegyzőkönyvvezetőnek.
KGY 2012.05.20/2: A közgyűlés nyílt szavazással, egyöntetűen, tartózkodás nélkül elfogadta
Hajós Zsuzsát és Nyári Arnoldot jegyzőkönyvhitelesítőnek.
KGY 2012.05.20/3: A közgyűlés nyílt szavazással, egyöntetűen elfogadja a napirendet.
KGY 2012.05.20/4: A közgyűlés nyílt szavazással, egyöntetűen elfogadja a közhasznúsági
jelentést.

2012. november 17.
KGY 2012.11.17/1: A közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőt választ. A levezető elnök Kondás
Rékát kérte fel a posztra, aki ezt vállalta. A közgyűlés kézfeltartással, tartózkodás nélkül
megszavazza.
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KGY 2012.11.17/2: A levezető elnök két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt kér. Hajós Zsuzsa és
Nyári Arnold jelentkezik a feladatra. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Hajós Zsuzsát
és Nyári Arnoldot kézfeltartással, tartózkodás nélkül megszavazza.
KGY 2012.11.17/3: Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 25 fő, tartózkodás: nincs,
ellenszavazat: nincs.
A közgyűlés a napirendet 25 fő igen szavazattal elfogadta.
KGY 2012.11.17/4: Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 25 fő, tartózkodás: nincs,
ellenszavazat: nincs.
Határozat 1.: A közgyűlés az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját 25 fő igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2012.11.17/5: A tagság a nyílt szavazás módjára tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Az elnökségi tag személyéről kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 25 fő,
tartózkodás: nincs, ellenszavazat: nincs.
A közgyűlés 25 fő igen szavazattal – egyhangúlag – megválasztotta Vatai Évát nemzetközi
ügyekért felelős elnökségi tagnak.
KGY 2012.11.17/6: Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: elfogadja: 25 fő, tartózkodás: nincs,
ellenszavazat: nincs.
Határozat 3.: A közgyűlés az elnökség 2013. évre vonatkozó munkatervét 25 fő igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.

2013
2013. május 13.
KGY 2013/1/05.13.
A közgyűlés az elnökség 2012. évi közhasznúsági beszámolóját és a mérleget egyhangúlag
elfogadta.

2013. november 16.
KGY 2013/1/11.16.
Határozat 1.: A közgyűlés az elnökség 2013. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját 14 fő
igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2013/2/11.16.
Határozat 2.: A közgyűlés az elnökség 2014. évre vonatkozó munkatervét 14 fő igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2013/3/11.16.
Határozat 3.: A közgyűlés az elnökség alapszabály módosítási javaslatát 14 fő igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
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2014
2014. május 18.
KGY 2014/1/05.18.
Határozat 1.: A közgyűlés az elnökség 2013. évi közhasznúsági beszámolóját 7 fő igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2014/2/05.18.
Határozat 2.: A közgyűlés a módosítást 7fő igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2014/3/05.18.
Határozat 3.: A közgyűlés az elnökséget felkéri a tagdíjrendszer kidolgozására, és a tagdíjemelésről a szavazást ez utánra, az őszi közgyűlésre halasztja.

KGY 2014/4/05.18.
Határozat 4.: A közgyűlés egyhangúlag Kovácsné Lapu Máriának adományozza a
Gyermekszínjátszás Patrónusa címet.

2014. november 15.
KGY 2014/1/11.15. számú határozat: A közgyűlés
megszavazza, hogy a közgyűlést szabályosnak fogadja el

kézfeltartással

egyhangúan

KGY 2014/2/11.15. számú határozat: A közgyűlés kézfeltartással egyhangúan megszavazza
Hajós Zsuzsát levezető elnöknek.
KGY 2014/3/11.15. számú határozat: A közgyűlés kézfeltartással, tartózkodás nélkül
megszavazza Tóth Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek.
KGY 2014/4/11.15. számú határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Lipták
Ildikót és Hegedűs Jenőt kézfeltartással, tartózkodás nélkül megszavazza.
KGY 2014/5/11.15. számú határozat: Kézfeltartással szavaz a közgyűlés: A közgyűlés
egyhangú szavazással elfogadja a napirendet.
KGY 2014/6/11.15. számú határozat: A közgyűlés 1 tartózkodással elfogadta a leköszönő
Elnökség tartalmi és gazdasági beszámolóját a 2013-as munkaterv tükrében elvégzett
feladatokról. Szavazatarány: 19 igen, 1 tartózkodás
KGY 2014/7/11.15. számú határozat: A közgyűlés 15 igen, 3 nem és két tartózkodás mellett
a 8+1 fős elnökség mellett döntött.
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KGY 2014/8/11.15. számú határozat: A közgyűlés 21 fő igen szavazata és 1 fő tartózkodása
mellett elfogadta a javaslatot (székhelymódosítás: 2111 Szada, Székely Bertalan utca 1/C).
KGY 2014/9/11.15. számú határozat: Az alapító okirat alábbi módosításait a közgyűlés
egyhangúan elfogadta:
A Közgyűlést évente egy alkalommal össze kell hívni. Legalább 15 nappal előtte az
Elnökség írásban értesíti a tagságot erről és a napirendről, a Társaság sajtóorgánumain
keresztül biztosítja a nyilvánosságot.
– egy fő Elnök, akit a Közgyűlés közvetlenül és titkosan választ;
– nyolc fő Elnökségi tag, akik az Elnökségre vonatkozó titkos szavazáskor a legtöbb
– szavazatot kapják a Közgyűléstől
Az Elnökség, tagjai közül, titkos szavazással egy fő Alelnököt választ.
Az Elnökséget mindenkor négy évre választják. Az Elnökség minden határozatát egyszerű
szavazattöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökség kilenc tagjából
legalább öt jelen van.
KGY 2014/10/11.15. számú határozat: A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúan elfogadja
a jelölteket. (tisztújítás)
KGY 2014/11/11.15. számú határozat:
A megválasztott elnök: Kaposi László - 15 igen – 3 érvénytelen szavazat mellett.
KGY 2014/12/11.15. számú határozat:
A megválasztott elnökségi tagok:
Benkő PéterPál – 17 szavazat
Boldis Julianna – 16 szavazat
Csáki Szabolcs – 17 szavazat
Ledőné Dolmány Mária – 16 szavazat
Körömi Gábor – 15 szavazat
Nyáry Arnold – 17 szavazat
Pap Gábor – 16 szavazat
Varjú Nándor – 17 szavazat
KGY 2014/13/11.15. számú határozat:
A jelöléseket elfogadókat 1-1 tartózkodással, 17-17 igen mellett választották meg
Az ellenőrző bizottság:
elnök: Hajós Zsuzsa
tagok: Hegedűs Jenő
Dr. Lannert Keresztély István
KGY 2014/14/11.15. számú határozat: A közgyűlés 1 tartózkodás mellett egyhangúan
elfogadta, hogy a tagdíj összege 2015. január elsejétől 4000.-Ft, azonban a nyugdíjasok és az
egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 50 %-os engedményt kapnak
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2015
2015. május 16.
KGY 2015/1/05.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Körömi Gábor), a hitelesítők (Ledőné Dolmány Mária, Nyári Arnold) és
a levezető elnök személyére (Kaposi László) érkezett javaslatokat.
KGY 2015/2/05.16. számú határozat: A közgyűlés az ellenőrző Bizottság javaslata alapján a
2014. évi közhasznúsági beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

2015. augusztus 17.
KGY 2015/3/08.17. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Körömi Gábor), a hitelesítők (Hajós Zsuzsa, Nyári Arnold) és a levezető
elnök személyére (Kaposi László) tett javaslatokat.
KGY 2015/4/08.17. számú határozat: A közgyűlésnek a Bíróságtól kapott tájékoztatás
szerint változtatnia kell az alapszabályon a következőkben: tisztviselőkről, a tagságról, a
tagsági viszony megszűnéséről, a tagdíj nem fizetési eljárás rendjéről, a közgyűlés helyéről, a
döntéshozatal módjáról, az elnökségről (képviseleti jogokról).
A közgyűlés a beterjesztett alapszabály-módosítást megtárgyalta, majd a részletezett
módosítási javaslatokat egyhangúan elfogadta.

2015. november 21.
KGY 2015/5/11.21. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Körömi Gábor), a hitelesítők (Bodnár Zoltán, Nyári Arnold) és a
levezető elnök személyére (Kaposi László) tett javaslatokat.
KGY 2015/6/11.21. számú határozat: A közgyűlés megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta
az elnökség éves beszámolóját.
KGY 2015/7/11.21. számú határozat: Boldis Júlianna és Benkő Péter lemondott elnökségi
tagságáról. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta Füsi Anna, Balla Richárd és Alapi Tóth
Zoltán jelölőlistára vételét.
KGY 2015/8/11.21. számú határozat: Szavazatszámláló bizottság megválasztása: Hajós
Zsuzsa és Zambrzyczkiné Mezei Erzsébet. A közgyűlés a szavazatszámláló bizottság tagjait
egyhangúan elfogadta.
KGY 2015/9/11.21. számú határozat: A közgyűlés Füsi Annát és Alapi Tóth Zoltánt
elnökségi taggá választotta. (A szavazás eredménye: Balla Richárd: 5 szavazat, Füsi Anna: 12
szavazat, Alapi Tóth Zoltán: 15 szavazat.)
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KGY 2015/10/11.21. számú határozat: A közgyűlés megvitatta az elnökség által
beterjesztett munkatervet, majd egyhangúan elfogadta azt.

2016
2016. május 29.
KGY 2016/1/05.29. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Füsi Anna), a hitelesítők (Ledő Attila, Nyári Arnold) és a levezető elnök
személyére (Ledőné Dolmány Mária) tett javaslatokat.
KGY 2016/2/05.29. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2015. évre vonatkozó
közhasznúsági beszámolóját az Ellenőrző Bizottság javaslatára 10 fő igen szavazattal –
egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2016/3/05.29. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag Kovácsné Lapu Máriának
adományozza a Gyermekszínjátszás Patrónusa címet.

2016. november xx.
KGY 2016/4/11.19. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Körömi Gábor), a hitelesítők (Ledőné Dolmány Mária, Nyári Arnold) és
a levezető elnök személyére (Kaposi László) tett javaslatokat.
KGY 2016/5/11.19. számú határozat: A Közgyűlés az elnökségnek a 2016. évre vonatkozó
(az elnök által ismertetett) beszámolóját egyhangúlag elfogadta. Tartózkodás, ellenszavazat
nem volt.
KGY 2016/6/11.19. számú határozat: Az elnökség 2017. január 5-ig tegye közzé a
munkaterv javaslatát, ezek után adjon lehetőséget a tagságnak a javaslatok megtételére, s
2017. január 15-ig tegye közzé a végleges munkatervet.
A Közgyűlés az Elnök javaslatát egyhangúlag elfogadta.

2017
KGY 2017/1/05.15. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2016. évi közhasznúsági
beszámolóját 12 fő igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2017/2/05.15. számú határozat: A tagság 12 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a Magyar Drámapedagógiai Társaság adja be
csatlakozási kérelmét a Független Előadó-művészek Szövetségébe, amennyiben az NKA
pályázaton nyer, és a pályázat feltételei ezt megkövetelik.
KGY 2017/3/11.18. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2017. évi háromnegyed éves
beszámolóját 15 fő igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta.
KGY 2017/4/11.18. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2018. évi munkatervét 16 fő
igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
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KGY 2017/5/11.18. számú határozat: A közgyűlés az alapszabály módosítását 16 fő igen
szavazattal – egyhangúan elfogadta.
KGY 2017/6/11.18. számú határozat: A közgyűlés egyhangúan egyetért, hogy a tiszteletbeli
tagok sorába felvételre javasoltak megkapják a tiszteletbeli tag címet.
KGY 2017/7/11.18. számú határozat: A közgyűlés egyhangúan megszavazta Szalai Ádámot
az elnökség új tagjaként.
KGY 2017/8/11.18. számú határozat: A közgyűlés egyhangúan megszavazta Tölgyfa
Gergelyt az ellenőrző bizottság elnökének.
A beszámoló, a munkaterv, az alapszabály módosítása, a tiszteletbeli tagok névsora a 2017.
11. 18-i közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezik.

2018
KGY 2018/1/05.14. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2017. évi közhasznúsági
beszámolóját x fő igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
KGY 2018/2/05.14. számú határozat: A közgyűlés Hermann Attila és Szentei Tamás
jelölését A Gyermekszínjátszás Patrónusa címre 9 fő igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
KGY 2018/3/05.14. számú határozat: A közgyűlés Füsi Anna jelölését a harmadik aláírónak
9 fő igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
KGY 2018/4/11.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Körömi Gábor), a hitelesítők (Füsi Anna, Szalai Ádám), a levezető elnök
személyére (Kaposi László) érkezett javaslatokat.
KGY 2018/5/11.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökségnek a
2018. év eltelt szakaszára vonatkozó beszámolóját.
KGY 2018/6/11.16. számú határozat: Az alapszabály szerint négyévente esedékes tisztújítás
(elnökség, elnök és ellenőrző bizottság megválasztása) során a levezető elnök ismertette, hogy
a régi elnökségből a következők vállalják a megbízatást a következő választási ciklusra:
Kaposi László elnök, Füsi Anna, Ledőné Dolmány Mária, Csáki Szabolcs, Körömi Gábor,
Pap Gábor, Szalai Ádám elnökégi tagok. Jelölésüket és megválasztásukat javasolta a
Közgyűlésnek.
Javaslat új elnökségi tagokra: Pátkay Lászlóné, Meleg Gábor
Javaslat az ellenőrző bizottság elnöki posztjára: Szakall Judit
Javaslat az ellenőrző bizottságba Lannert István és Tölgyfa Gergely
Más jelöltre javaslat nem érkezett.
Szavazás a jelölőlistára való felkerülésre:
Elnöki pozícióra jelölt Kaposi László - A közgyűlés a jelölést egyhangúan elfogadta.
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Jelölés az Elnökségre: Füsi Anna, Ledőné Dolmány Mária, Pátkay Lászlóné, Csáki Szabolcs,
Körömi Gábor, Meleg Gábor, Pap Gábor, Szalai Ádám jelölését a közgyűlés egyhangúan
elfogadta.
KGY 2018/7/11.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy kapjon
meghívót az elnökségi ülésekre a Magyar Bábjátékos Egyesület egy szakmai képviselője is.
KGY 2018/8/11.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta szavazatszámláló
bizottság tagjának Szücsné Pintér Rozália és Hegedűs Jenő személyét.
KGY 2018/9/11.16. számú határozat: A szavazás során az elnök megválasztásakor 15
szavazat érkezett, ebből egy tartózkodás mellett tizennégy szavazattal a Közgyűlés Kaposi
Lászlót választotta a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökének.
KGY 2018/10/11.16. számú határozat: 15 szavazat érkezett, a Közgyűlés egyhangúan
megválasztotta a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségébe valamennyi jelöltet: Meleg
Gábor, Pátkay Lászlóné, Füsi Anna, Ledőné Dolmány Mária, Csáki Szabolcs, Körömi Gábor,
Pap Gábor, Szalai Ádám.
KGY 2018/11/11.16. számú határozat: Az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének
megválasztásakor 15 szavazat érkezett, a Közgyűlés egyhangúan megválasztotta a Magyar
Drámapedagógiai Társaság Ellenőrző Bizottságába Tölgyfa Gergelyt és Lannert Istvánt, a
bizottság elnökének pedig Szakall Juditot.

2019
KGY 2019/1/05.27. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2018. évi beszámolóját és a
közhasznúsági mellékletet 11 fő igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.
KGY 2019/2/11.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Ledőné Dolmány Mária), a hitelesítők (Körömi Gábor és Pátkay
Lászlóné), a levezető elnök személyére (Kaposi László) érkezett javaslatokat.
KGY 2019/3/11.16. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendet és a
jegyzőkönyvvezető (Ledőné Dolmány Mária), a hitelesítők (Körömi Gábor és Pátkay
Lászlóné), a levezető elnök személyére (Kaposi László) érkezett javaslatokat.
KGY 2019/4/11.16. számú határozat: A közgyűlés az elnökségnek a 2019. év eltelt
szakaszára vonatkozó beszámolóját és annak mellékletét 21 fő igen szavazattal, tartózkodás
nélkül elfogadta.
KGY 2019/5/11.16. számú határozat: A közgyűlés tudomásul vette Csáki Szabolcs
lemondását elnökségi tagságáról, megválasztotta a szavazatszedő bizottság tagjait (Dr. Kiss
Gabriella, Körömi Gábor), majd 21 szavazattal megválasztotta Hajdú Fannyt elnökségi
tagnak.
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KGY 2019/6/11.16. számú határozat: A közgyűlés az elnökség 2020. évi feladattervét a
kiegészítésekkel 21 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

2020
KGY 2020/1/09.27. számú határozat: Az egyesület tagsága az elnökség 2019. évi
közhasznúsági beszámolóját és annak mellékletét elektronikus határozathozatallal 103 igen
szavazattal – egyhangúlag – elfogadta.
Az egyesület aktuális taglétszáma 201 fő.
A határidőig beérkezett szavazatok száma: 103. A szavazók mindegyike elfogadta a
beszámolót és a mellékletet. Ez a szám több, mint az egyesületi taglétszámának 50%-a + 1 fő,
vagyis a szavazás érvényes.
A beérkező e-maileket lementettük, azokról összesítő Excel-táblázatot készítettünk. A
tagságot az elektronikus határozathozatal eredményéről honlapunkon keresztül tájékoztattuk.
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