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V Va aj jd da as sá ág gi i M Ma ag gy ya ar r D Dr rá ám ma ap pe ed da ag gó óg gi ia a T Tá ár rs sa as sá ág g   V VM MD DT T 

A  társadalmi  szervezetekről  és  a  polgárok  egyesületeiről szóló  törvény 21  szakasza  alapján  (Službeni 
glasnik  SRS  –  A  Szerb  Köztársaság  hivatalos  közlönye  1982.  évi  24.  száma)  a  Vajdasági  Magyar 
Drámapedagógiai Társaság alakuló közgyűlésének résztvevői 2007. április 16án elfogadták a 

VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 
A L A P S Z A B Á L Y Á T 

1. szakasz 

A  Vajdasági  Magyar  Drámapedagógiai  Társaság  (a  továbbiakban:  Társaság)  alapszabálya  a 
következőket rendezi: az Társaság megalapításának célját, jogi helyzetét, az Társaság elnevezését, 
székhelyét,  a  tagságba  lépés  módját  és  annak  megszűnését,  a  tagok  jogait,  kötelezettségeit  és 
felelősségét,  az Társaság szerveit,  az Társaság képviseletét,  az anyagi eszközök megszerzésének 
módját  és  a  velük  való  rendelkezést,  a  más  egyesületekkel  és  szervezetekkel  való 
együttműködésről  szóló  határozat  meghozatalának  módját,  az  Társaság  belső  felépítését,  az 
alapszabály  meghozatalának  módját,  a  nyilvánosság  és  a  tagság  tájékoztatásának  módját  az 
Társaság  tevékenységéről,  az  Társaság  megszüntetéséről  és  az  anyagi  eszközökkel  való 
rendelkezésről szóló határozat meghozatalának módját. 

2. szakasz 
A szervezet alapításának céljai a következők: 
 olyan pedagógiai törekvések támogatása, melyek arra irányulnak, hogy a felnövő generációk tagjai 
kreatív,  egészséges    önbizalommal  rendelkező,  önálló,  nyitott,  együttműködésre  kész,  a  másik 
emberre  figyelni,  vele  könnyedén  kommunikálni  tudó  személyek  legyenek,    akik  a  rájuk  váró 
élethelyzetekhez alkalmazkodni tudnak, megtartva életükben a játékkedv és a derű jelenlétét, 
  a  szervezet célja  továbbá, hogy az anyanyelv  használatát művelje, nemzeti kultúránk megőrzését 
szolgálja, annak megismertetését lehetővé tegye a körülöttünk élő etnikumok számára, hozzájáruljon 
a kultúrák közötti kapcsolatok elmélyítéséhez a térségben. 
 A szervezet feladata, hogy 

a)  segítse  a  drámapedagógia  és  a  színházi  nevelés  (Theatre  in  Education,  TIE) 
megismerését, terjedését és alkalmazását a vajdasági nevelőioktatói gyakorlatban minden 
szinten, 
b)  támogassa  és  segítse  a  gyermek,  diák  és  alternatív  öntevékeny  színjátszás  fejlődését 
iskolai és iskolán kívüli területeken, 
c) ellássa ezeknek a területeknek szakmai érdekvédelmét és képviseletét. 

A fenti célok érdekében a szervezet a következő tevékenységeket folytatja: 
a)  a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés területét érintő szakmai képzések 

(továbbképzések,  szemináriumok,  műhelyek,  rendhagyó  órák)  szervezése,  ezekhez  anyagok 
készítése; 

b)  regionális  és  nemzetközi  szakmai  rendezvények  szervezése  (fesztiválok,  tapasztalatcsere 
fórumok, konferenciák); 

c)  színjátszó műhelyekben színpadi játékok létrehozása és bemutatása, különös tekintettel azokra a 
településekre, ahol erre kiemelt szükség van (szórvány,…) 

d)  tagságának tájékoztatása szakmai és szervezeti ügyekben 
e)  a  szakterülethez  tartozó  ügyek  koordinálása  érdekében  kapcsolattartás  minisztériumokkal, 

intézményekkel, szervezetekkel;
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f)  kapcsolattartás a magyarországi, a határon túli és nemzetközi drámapedagógiai, színházi nevelési 
és gyermekszínjátszó szervezetekkel, műhelyekkel; 

g)  szakmai kiadványok megjelentetése és terjesztése; 
h)  pályázatok kiírása szakanyagok készítésére, írására, összeállítására. 

Általános rendelkezések 

3. szakasz 
A szervezet elnevezése: 
Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság. 
A szervezet elnevezését magyarul is kiírják. 
Székhelye: Bácsfeketehegy, 24323, JNH. u 24. 

4. szakasz 
A  Társaság  kerek  pecséttel  rendelkezik,  amellyel  hitelesíti  ügyvitelét  és  pénzforgalmát.  A  pecsét 
tartalmazza a társaság elnevezését szerbül (cirill betűkkel), magyarul és angolul: 

Друштво драмских педагога Мађара у Војводини 
Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság 
The Hungarian Drama Teaching Society in Vojvodina, 

valamint a társaság székhelyét és lógóját. 

5. szakasz 
A Társaság polgárijogi személy és bankszámlával rendelkezik. 

6. szakasz 
A Társaságot az a törekvés hozta létre, hogy a drámapedagógia, mint a nyugati kultúrkörben általánosan 
elterjedt  reformpedagógia  irányzat Vajdaságban  is  ismertté és használatossá váljék, és  hozzájáruljon a 
demokratikus nevelési célok megvalósulásához. 

7. szakasz 
A szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 

8. szakasz 
A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. 

9. szakasz 
A  Társaságot  harmadik  személy  és  az  állami  szervek  előtt  az  Elnökség  elnöke  vagy  alelnöke, 
távollétükben az elnök által megjelölt személy képviseli. 

10. szakasz 
A  Társaság  alaptevékenysége:  nevelői,  oktatói,  ismeretterjesztő  és  közművelődési  tevékenység 
folytatása. 

A Tagság 

11. szakasz 
A Társaságba való betagosodásra minden polgárnak joga van, aki elfogadja a Társaság céljait valamint 
az alapszabályban meghatározott jogokat és kötelezettségeket. 
A  rendes  tag  elfogadja  az Alapszabályt,  a  Társaság  tevékenységében  aktív  szerepet  vállal,  szándékát 
belépési nyilatkozat aláírásával fejezi ki, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.
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A pártoló tag szakmai, szervezői vagy anyagi támogatást nyújt a Társaság tevékenységéhez. 
A Társaság tiszteletbeli tagja az a személy, akinek ehhez érdemei vannak, és akit erre a címre a rendes 
tagok javaslatai alapján a közgyűlés választ meg. 
A  társult  tag  az  a  jogi  személy,  aki  elfogadja  a  jelen  Alapszabályban  foglalt  célokat,  és  akinek 
tagfelvételi  kérelmét  az  elnökség  elfogadja.  A  Társaság  tagjai  sorába  lépő  jogi  személyek  és  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyesületek, csoportosulások önállóságukat megőrzik. 
A  Társaság  tagsága  megszűnik  kilépéssel,  a  tag  halálával,  jogi  személyek,  szervezetek,  egyesületek 
megszűnésével, illetve a Közgyűlés kizárásával. 

12. szakasz 
A rendes tagok jogai és kötelezettségei: 
a)  A  betagosodott  természetes  személyek  kötelesek  részt  venni  a  Társaság  munkájában,  tiszteletben 
tartani az Alapszabály rendelkezéseit és szellemi, erkölcsi és szakmai támogatással erősíteni a Társaság 
célkitűzéseinek  megvalósítását,  valamint  kötelesek  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség  által  hozott 
határozatokat és szakmai utasításokat betartani. 
b)  A  Társaság  rendes  tagjai  választhatnak  és  választhatók  a  Társaság  bármely  tisztségére,  valamint 
igénybe vehetik a Társaság szolgáltatásait: vitás esetekben igényelhetik szakmai érdekképviseletüket és 
igényelhetik  a  társaság  szakmai  érdekvédelmét;  igényt  tarthatnak  a  rendszeres  tájékoztatásra;  részt 
vehetnek  a  társaság  rendezvényeiben;  az  anyagi  lehetőségek  függvényében  anyagi  támogatást 
igényelhetnek munkásságukért és programjukért. 
A tiszteletbeli tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival, de tagdíjat nem kell fizetniük. 
A  társult  tag  szervezet  taglétszámától  függetlenül  1  fő  képviselője  révén  vesz  részt  a  közgyűlés 
munkájában.  A  társult  tag  szavazhat,  de  képviselője  csak  rendes  tag  jogán  választható.  A  társult 
tagsággal  rendelkező  szervezet  joga,  hogy  a  VMDT  szakmai  és  szervezeti  működésére  vonatkozóan 
minden  információt megkapjon. A társult tag kötelessége, hogy a Társaság részére eljuttassa azokat az 
információkat,  melyek  a  Társaság  számára  tájékoztatást  nyújtanak  a  társult  tagszervezetnek  a 
Társaságéval egybevágó szakmaiszervezeti tevékenységéről. 

A VMDT szervei 
A Közgyűlés 

13. szakasz 
A Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a jelenlevő tagok 
illetve  az  őket  képviselő  személyek képeznek. Évente  egyszer  ülésezik. Négyévenként  tisztújítást  hajt 
végre. Rendkívüli közgyűlés a rendes tagok egyharmadának aláírásos, az elnökségnek vagy a felügyelő 
bizottságnak a kérésére hívható össze. 
A  közgyűlés  négyévente  tart  tisztújító  értekezletet.  A  közgyűlés  akkor  határozatképes,  ha  rendes 
tagjainak ötven százaléka plusz egy fő jelen van. Sikertelen összehívás esetén a közgyűlést egy hónapon 
belül ismét össze kell hívni s a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 

14. szakasz 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 meghozza és módosítja az alapszabályzatot 
 elfogadja az évi munkatervet 
 megválasztja a Társaság elnökét és elnökségét ill. visszavonja azok kinevezését 
 megválasztja a felügyelő bizottság elnökét és elnökségét ill. visszavonja azok kinevezését 
 jóváhagyja a költségvetést 
 meghatározza a tagdíjat 
 döntést hoz fegyelmi ügyekben 
 felhatalmazást ad az anyagipénzügyi dokumentáció aláírására



4 

 szakbizottságokat hoz létre munkája sikeressége érdekében 
 döntést hoz más szervezetekbe való belépésről 
 dönt a Társaság feloszlatásáról, feloszláskor a vagyon további sorsáról 
 más  feladatokat  is  ellát,  amelyek  a  hatáskörébe  tartoznak  a  törvény,  alapszabályzat  vagy más  okirat 
előírása által 

Az Elnökség 

15. szakasz 
Az  elnökség  a  közgyűlés  által  választott  elnökből,  alelnökből,  titkárból  és  négy  tagból  áll,  akiknek 
megbízatási ideje négy év. 
A közgyűlés ülései között az elnökség a Társaság legfőbb döntéshozó testülete, és végrehajtó szerve. 
Az  elnökség  az  elnök  irányítása  alatt  dolgozik.  Az  elnökség  határozatai  csak  akkor  érvényesek,  ha 
tagjainak 2/3a jelen van. 

16. szakasz 
Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
 összehívja a szükséges üléseket, értekezleteket 
 gondoskodik a Társaság közgyűlésén hozott határozatok végrehajtásáról 
 szervezi és irányítja a társaság munkáját 
 közreműködik és segíti a rendezvények megszervezését 
 képviseli a társaság érdekeit 
 dönt a tagsági kérelmek ügyében 
 kapcsolatot tart fenn a hasonló egyesületekkel, rendezvények szervezőivel 
 tájékoztatja a tagokat a képzéseken, műhelyekben, találkozókon, táborokban való részvétel és fellépés 
lehetőségeiről és az egyéb munkaformákról 
 képzéseket, találkozókat szervez és kiírja a pályázatokat 
 gazdálkodik a Társaság összes vagyonával 
 a Társaság pénzügyi dokumentumait az elnökség elnöke, alelnöke vagy titkára hitelesíti aláírásával 
  más  feladatokat  is  ellát  amelyek  a  közgyűlés  meghatároz,  munkájával  a  közgyűlésnek  tartozik 
felelősséggel. 

Az Elnök 

17. szakasz 
Az Elnök a Közgyűlés által  egyszerű szótöbbséggel,  titkos  szavazással  négy év  időtartamra választott 
vezető tisztségviselő, aki a Társaság szervezetének képviseletére  jogosult. Képviseleti  jogát  írásban az 
Elnökség tagjai részére átruházhatja. Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az Elnök által 
az adott feladatra felkért elnökségi tag helyettesíti. 

A Felügyelő Bizottság 

18. szakasz 
A  társaság  felügyelő  bizottságának 3  tagja  van. Az elnököt és a  tagokat  a Közgyűlés  választja 4  éves 
megbízatással. 
A  Felügyelő  Bizottság  felügyeli  és  folyamatosan  ellenőrzi  a  szervezet  munkáját,  vagyoni  helyzetét, 
gazdasági  és  pénzügyeit.  Minden  gazdasági  év  végén  belső  ellenőrzést  végez  és  ennek  eredményét 
írásos jelentésben a Közgyűlés elé tárja. 

A Társaság vagyona
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19. szakasz 
A  Társaság  vagyona  és  pénzforrásai  a  rendes  tagok  által  befizetett  tagdíjból,  a  pártoló  tagok 
támogatásából,  az állami,  társadalmi  szervek és  szervezetektől kapott  támogatásból, különböző alapok 
támogatásából, szolgáltatások és a fellépések után járó ellenértékből, díjakból és jutalmakból, valamint a 
szervezet gazdasági tevékenységéből származó bevételből áll. 
Vagyonával  a  társaság  alapítója  lehet  vállalatoknak,  intézményeknek,  munka  és  pénzügyi 
szervezeteknek. 
A Társaság megszűnésével, a VMDT tulajdona a Közgyűlés határozata alapján más társadalmi szervezet 
rendelkezésére adható. 

A munka nyilvánossága 

20. szakasz 
A  társaság  minden  szervének  munkája  nyilvános.  Munkájáról  a  Társaság  a  nyilvánosságot  hírközlő 
eszközök útján tájékoztatja. 

Átmeneti és zárórendelkezések 

21. szakasz 
A Társaság beszünteti tevékenységét: 
  ha  a  Közgyűlés  ilyen  határozatot  hoz,  és  egyidejűleg  határoz  arról  is,  hogy  ki  lesz  a  Társaság 
eszközeinek és kötelezettségeinek jogutódja 
 ha rendes tagjainak száma 10 alá csökken 
 a törvény által előírt más esetekben. 

22. szakasz 
A  szervezet  Alapszabálya  az  elfogadás  napján  lép  életbe.  A  Társaság  működését  az  Alapszabály 
rendelkezéseinek betartásával a bejegyzés napján kezdi meg. 
Az Alapszabályzat megváltozatására és kiegészítésére irányuló folyamat az Elnökség, a Felügyelő 
bizottság vagy a VMDT tíz rendes tagjának kezdeményezésére indítja meg. 
Az Alapszabályzat megváltoztatásáról és kiegészítéséről az Elnökség dönt. 

A felelős személy aláírása: 
___________________ 
( Lódi Andrea, elnök)


