
Jegyzőkönyvi kivonat 

a Magyar Bábművészek Szövetsége Elnökségének  

üléséről  

Készült: 2022. június 27-én 15.00 órától a Budapest Bábszínházban  

Jelen voltak: Asbóth Anikó, Ellinger Edina, Dr. Szántó Viktória, Markó Róbert és 

Schneider Jankó  

Kecskeméten a Hírös Agóra Ifjúsági Központban 2022. június 16.-án megtartott közgyűlés Asbóth 

Anikót, Ellinger Edinát, Dr. Szántó Viktóriát, Markó Róbertet és Schneider Jankót választotta az 

MBSZ elnökségébe. Ez az ülés az elnökség alakuló ülése. 

 

• Az elnökség nyílt szavazással – 4 igen szavazattal - megválasztotta Asbóth Anikót 

elnöknek, elnökhelyettesnek Ellinger Edinát – 4 igen szavazattal.  

• Az elnök javaslatára megválasztották - nyílt szavazással - az Etikai Bizottságot, a 

1/7/2022.06.27. határozat: az érintettek írásban nyilatkoztak arról, hogy vállalják a 

tisztséget.  Az Etikai Bizottság tagjai egyhangú nyílt szavazás alapján: Kocsis Rozi, 

Székely Andrea, Vajda Zsuzsanna.  

• Az elnökség megbeszélte, hogy ki melyik területet képviseli az elnökségben: Ellinger 

Edina a képzés és a szakma közötti kapcsolatot, Dr. Szántó Viki a külföldi kapcsolatokat, 

Asbóth Anikó a vidéki bábszínházi hálózatot, Markó Róbert a kommunikációt, különös 

tekintettel a folyamatban lévő honlap készítésre. Schneider Jankó a függetleneket.  

• Az elnökségi ülésen megbeszélteket Markó Robi közvetíti a honlap készítők felé:  

- integrálódjon a szövegtár a honlapba,  

- a taglista mellett legyen feltüntetve, hogy ki, hol, mit csinál (igazgató, bábszínész 

tervező, rendező stb.)  

- legyen egy összefoglaló szöveg: kivonat az Alapszabályból: „a bábszínházak 

színházként tagjai a Magyar Színházi Társaságnak  egységesen megállapított (20.000,- 

Ft/színház/év) tagdíjat fizetnek. Ezen ernyőszervezetben végzi a munkáját a  

Magyar Bábművészek Szövetsége, aminek egyénileg lehetnek tagjai a jelentkezők: 

2 jelenlegi tag ajánlásával és a tagdíj (2400,- Ft/év) befizetésével a közgyűlés dönt 

a felvételről. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség gyakorolja  

- Azoknak, akik még nem tagok, de jelentős a szakmai tevékenységük levelet küldenek, 

arról hogy milyen szakmai érdekek szólnak a tagság mellett és szeretnének-e taggá 

válni,   



- a honlap indítását az évadkezdésre datálják,  

- a kapcsolat menüpontban javasolják az info@babmuveszekszovetsege.hu cím 

létrehozását és valamennyi elnökségi tag elérhetőségének feltüntetését,  

- a belföldi láthatóság érdekében hírlevelek szerkesztését, küldését javasolják havonta, 

ha indokolt, gyakrabban, aminek a tartalmát az elnökségi üléseken határozzák meg,  

- a bábszínházak definiálásánál az Ea. törvény megjelölését tartják mérvadónak: kiemelt 

színházak és minősítéssel nem rendelkező bábszínházak.  

 

• Döntöttek arról, hogy pályázatot hírdetnek a látványtervezéssel foglalkozó egyetemek 

hallgatói felé logó tervezésére. A szöveget Szántó Viki írja, a tagságot megszavaztatják a 

pályázók munkáiról, a nyertes kap egy a következő évadra szóló ingyenes belépőt az ország 

valamennyi bábszínházába.  

 

Megbeszélik, hogy a jövő héten tartanak egy zoom megbeszélést a Színházi Olimpiával 

kapcsolatban.  

 

 

K.m.f.  

 

 

        Asbóth Anikó  

        elnök 

mailto:info@babmuveszekszovetsege.hu

