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A Drámapedagógiai Magazin kiadója, a Magyar Drámapedagógiai Társaság alapszabálya szerint az egyesület 
közgyűléseiről tájékoztatni kell a tagságot. Idézzük a jelenleg érvényes alapszabályt: „A közgyűlésről jegyző-
könyvet kell készíteni, melynek kivonatát a tagságnak el kell juttatni. A közgyűlés nyilvánossága érdekében a 
közgyűlésről szóló tájékoztatást bejegyzett médiumban, a Magyar Drámapedagógiai Társaság hivatalos orszá-
gos lapjában, a Drámapedagógiai Magazinban teszi közzé.” 
A 2002. november 22-2006. május 26. közötti időszakra ezt utólag és pótlólag tesszük meg – egyben elnézést 
és megértést kérünk mindazoktól a) akik hiányolták ezt az utóbbi években; b) azoktól kiváltképp, akik hozzá-
szoktak ahhoz, hogy a DPM-ben szakmai cikkeket, tanulmányokat olvasnak és most pár oldalon valami egészen 
mással találkoznak. Az utóbbiakat kérjük, hogy – vérmérsékletüktől, pillanatnyi hangulatuktól stb. függő tempó-
ban – szíveskedjenek átlapozni ezt a számukra feltehetőleg érdektelen részt. Hogy legyen hová lapozni, két ér-
dekes írást tettünk a jegyzőkönyv-kivonatok után. 

(A szerk.)  

 
Kivonatos közlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság közgyűlési jegyzőkönyveiből 
 
2002. november 22. 

Napirendi pontok: 

1. A 2002-es év beszámolója 
2. Hozzászólások, vélemények a beszámolóhoz 
3. Szavazás a beszámoló elfogadásáról 
4. A Mezei Éva-díj átadása 
5. Új elnökség választása 
6. Új Ellenőrző Bizottság választása 
 
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 el-
nöke Kaposi László. 
A Közgyűlés kézfeltartással elfogadta az alelnöki posztra jelöltnek Szakall Juditot, és titkos szavazás után megválasztotta őt al-
elnöknek. 
A Közgyűlés kézfeltartással elfogadta az elnökségi tagsági jelöltlistát, a titkos szavazás után megválasztotta az új elnökségi tag-
ságot: Szauder Eriket, Antal Ritát és Fodor Mihályt.   
A Közgyűlés kézfeltartással elfogadta a új Ellenőrző Bizottság tagjelöltjeit, majd kézfeltartással megszavazták az Ellenőrző Bi-
zottság elnökéül Csordás Anettet, tagjául pedig Zalavári Andrást és Glausius Lászlót.   

 
 

2003. május 27. 
Napirendi pontok: 
1. A 2002-es év közhasznúsági beszámolója 
2. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a beszámolóról  
3. Hozzászólások, vélemények a beszámolóhoz 
4. Szavazás a beszámoló elfogadásáról 
5. Egyéb kérdések megvitatása 
 
A tagság kézfeltartással szavazott, és egységesen elfogadta a beszámolót, amit az alapszabálynak megfelelően napilapban je-
lentet majd meg a Társaság.  
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; 
– az őszi Színház–Dráma–Nevelés programsorozat keretén belül figyelmet szentel – tárgyalja – a dráma érettségi kérdését is. 
 
A Közgyűlés a határozatokat elfogadta.  
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2003. november 21. 
Napirendi pontok: 
1. A Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökének beszámolója 
2. Hozzászólások, vélemények a beszámolóhoz 
3. A beszámoló elfogadása 
 
A tagság a beszámolót egységesen elfogadta. 
 
 
2004. május 14. 
Napirendi pontok: 
1. A közhasznúsági jelentés elfogadása 
2. A 2004. évi vezetőség választás jelölő bizottságának kijelölése 
3. Aktuális ügyek 
 
Az ellenőrző bizottság tagjai: Csordás Anett, Glausius László és Zalavári András aláírásukkal igazolva elfogadták a közhasznú-
sági jelentést. 
Kaposi László kiosztotta a pénzügyi beszámolót. 
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 a kelet-magyarországi régió területére Pappné Demeter Magdolnát, akit a tagság meg is szavazott 5. jelö-
lő bizottsági tagnak.  
 
 
2004. november 20. 
Napirendi pontok: 
1. Jegyzőkönyv-hitelesítő Bizottság választása 
2. Éves beszámoló – Kaposi László 
3. Az Ellenőrző Bizottság véleménye a pénzügyi beszámolóról 
4. Hozzászólások a beszámolóhoz 
5. Az éves beszámoló elfogadása 
6. Javaslatok 
7. A Mezei Éva-díj átadása 
8. A Jelölőbizottság beszámolója a vezetőségválasztásra vonatkozóan 
9. Szavazatszámláló Bizottság választása 
10. Elnök, alelnök választása – titkos szavazás 
11. Elnökség választása – titkos szavazás 
12. Szavazatszámlálás és eredményhirdetés 
13. Ellenőrző Bizottság tagjainak jelölése 
14. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása – titkos szavazás 
 
A Közgyűlés az éves beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
  
A Közgyűlés nyílt szavazással, egyöntetűen, tartózkodás nélkül elfogadta a Szavazatszámláló Bizottságot. 
A levezető elnök ekkor kijelentette, hogy az előző elnökség jogköre ettől a pillanattól megszűnik. 
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 szava-
zatot kapott, Zalavári András visszalépett az elnökségi jelöltségétől, így Csordás Anett lett az Ellenőrző Bizottság elnöke. A leve-
zető elnök kézfeltartásos szavazással kérte ezt megerősíteni. A tagok pedig: Novák Géza és Zalavári András. 
 
2005. május 20. 
Napirendi pontok: 
1. A 2004. évi közhasznúsági jelentés ismertetése, elfogadása 
A Közgyűlés a közhasznúsági beszámolót elfogadta. 
A Közgyűlés után került sor a Magyar Drámapedagógia Társaság és a Drámapedagógiai Magazin által szervezett szakmai ren-
dezvényre Nyitott „történetíró” szerkesztőségi óra címmel, melynek célja egy beszélgetésfolyamat elkezdése, később pedig egy 
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kiadvány szerkesztése, hogy személyes történetekre építve az eddigieknél teljesebb, árnyaltabb kép rajzolódjon ki  a drámape-
dagógia magyarországi történetéről. 
 
 
2005. november 18. 
Napirendi pontok: 
1. Éves beszámoló (a tevékenységről és a gazdasági helyzetről). 
2. Korreferátumok: 

– A művészeti iskolák helyzete  
– Az országos gyermekszínjátszó találkozó lebonyolítási rendje, anyagi háttere 
– Nemzetközi rendezvények 
– A színházi nevelés helyzete  

3. Egyéb  
 
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. május 26. 
Napirendi pontok: 
1. A 2005. évi közhasznúsági beszámoló ismertetése, elfogadása 
2. 2006-os pályázatok ismertetése  
 
A Közgyűlés a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2005. évi közhasznúsági beszámolóját elfogadta. 

 

 

 
 

„Az ember élete”, Lajtorja Csoport, Szabadszállás – Szauder Erik felvétele 

 


