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JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Gestalt Egyesület 2009. évi Rendes Közgyűléséről
2009. május 07. 17.00
17.00-kor Erős Ilona elnök a jelenlévő tagokkal megnyitotta a Közgyűlést, megállapította, hogy a
Közgyűlés határozatképtelen, és berekesztette.
Jelen lévő tagok: Erős Ilona, Bozsogi Dia, Dr. Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva, Molnár Éva,
Goldschmidt Liza, Schmideg Ádám, Kis-Tamás Loránd és Novák Ágnes, az Egyesület adminisztrátora.

17.30-kor Erős Ilona elnök a jelenlévő tagokkal és az eredeti napirenddel megnyitotta a megismételt
Közgyűlést. Megállapította, hogy a Közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes.
Jelen lévő tagok: Erős Ilona, Bozsogi Dia, Dr. Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva, Molnár Éva,
Goldschmidt Liza, Schmideg Ádám, Kis-Tamás Loránd és Novák Ágnes, az Egyesület adminisztrátora.
Később érkezett tagok: Makai B. András és Bence Judit.
A jelenlévők egyhangú szavazással megválasztották Bozsogi Diát levezető elnöknek, Novák Ágnest
jegyzőkönyvvezetőnek, Sz. Fekete Évát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Erős Ilonát és Novák Ágnest
szavazatszámlálóknak.
Levezető elnök:
Jegyzőkönyvvezető:
Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Szavazatszámlálók:

Bozsogi Dia
Novák Ágnes
Sz. Fekete Éva
Erős Ilona, Novák Ágnes

Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről (2008. 01. 01- 2009. 05. 07.)
2. Pénzügyi beszámoló 2008
3. Egyesületi tervek 2009-2010-re
4. Elnökségi tagok választása
5. Javaslatok az Elnökség felé

1. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről (2008. 01. 01- 2009. 05. 07.)
Az elmúlt év eseményeiről Bozsogi Dia számolt be, ez az 1. mellékletben olvasható.
Gestalt Estek
A 2. mellékletben olvasható a szervező, Molnár Éva beszámolója.
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2. Pénzügyi beszámolók 2008
Erős Ilona beszámolt az Egyesület pénzügyeiről, és az alábbi programok költségvetéséről:
2008. január 01 - 2008. december 31. pénzügyi (mérleg) beszámoló. A beszámoló
eredménye nem végleges, mert különböző adók, és folyószámlával kapcsolatos tételek
még később kerülnek könyvelésre.
Kötődéselmélet és Gestalt (2008. április 11-13.) tréning költségvetési beszámoló
Gestalt szervezetfejlesztés tréning (2008. október és 2009. január) költségvetési
beszámoló
Leaders’ Konferencia (2009. március 24-28.) költségvetési beszámoló
A pénzügyi beszámolók a 3. mellékletben olvashatók.
A pénzügyi beszámolót a jelenlévők 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták.
3. Egyesületi tervek – Dr. Malatinszky Judit beszámolója
Judit elmondta a korábban összeállított programtervet, ami régi, folyamatosan működő és új
programokról, tréningekről szólt. Ez a 4. mellékletben található.

4. Elnökségi tagok választása
A választásra a következők miatt került sor: három elnökségi tagnak – Bozsogi Dia, Dr.
Malatinszky Judit, Sz. Fekete Éva – lejárt a mandátuma, közülük Fekete Éva nem tudja vállalni a
továbbiakban az elnökségi tagságot, és évközben Mosonyi Szilárd lemondott.
Az Egyesület ezért 4 elnökségi tagot választott.
Jelöltek:
- Bozsogi Dia
- Dr. Malatinszky Judit
- Goldschmidt Liza (visszavonta jelölését)
- Kis-Tamás Loránd
- Molnár Éva
- Schmideg Ádám
- Viga Orsolya
Erős Ilona, az Egyesület elnöke ismertette a szavazás menetét.
A titkos írásbeli szavazások megtétele után a levezető elnök felkérte a szavazatszámláló
bizottságot a szavazatok megszámlálására.
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Az érvényes szavazás után az új elnökségi tagok:
- Bozsogi Dia (10 szavazat)
- Dr. Malatinszky Judit (9 szavazat)
- Kis-Tamás Loránd (7 szavazat)
- Schmideg Ádám (7 szavazat)
Az elnökségi tagoknak 3 évig érvényes a mandátuma.
Viga Orsi 4, Molnár Éva pedig 3 szavazatot kapott.

5. Javaslatok az Elnökség felé
Az Elnök kérdésére néhány javaslatot elmondtak a jelenlévők:
Bence Judit: Javasolta, hogy civil szervezetekben, cégeknek is mutassa be a MaG a Gestalt
gondolkodást.
Makai B. András: Legyen célja az Egyesületnek, hogy minél több embert ismertessen meg a
Gestalt lehetőségével, legyen célja a „Világ jobbá tétele”.
Fekete Éva: Az SZMT mellett más hasonló szervezetekkel együttműködni (pszihoterapeuták…)
Bozsogi Dia: Olvasókör létrehozása, támogatni, segíteni a tagok egymás közti szerveződését.
Schmideg Ádám: Közvélemény kutatást javasol például abban, hogy ki miért megy Gestalt estre,
mit vár tőle.

További témára nem volt javaslat, így a levezető elnök 19. 45 perckor a Közgyűlést lezárta.

Kelt: Budapesten, 2009. május 07-én

........................................
jk. vezető

........................................
jkv. hitelesítő

........................................
elnök
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1. Melléklet
Magyar Gestalt Egyesület
Éves rendes közgyűlés
2009. május 7.
Beszámoló az elmúlt év eseményeiről
1. Elnökség
• Mosonyi Szili lemondott az elnökségi tagságról
• Az elnökség 2008. augusztustól 3 éves mandátummal megválasztotta Bozsogi Diát a MaG
elnökhelyettesévé. A pozíció automatikusan megszűnik, amint az elnökségi tagsága megszűnik.
• Rekord mennyiségű elnökségi tagot választunk most az alapítás óta (4), és rekord mennyiségű
jelölttel (7 fő)
2. Elnökségi ülések
Rendszeresen, havonta tartottunk nyílt elnökségi ülést.
Az elnökségi üléseket visszahelyeztük munkaidőbe.
A tagságból esetenként vett részt egy-egy fő az elnökségi ülésen, de ez nem volt jellemző.
A meghívók és jegyzőkönyvek most már általában időben mentek ki a tagságnak.
3. Tagság
Komoly energiákat fektettünk abba, hogy a taglistát frissítsük, nyomon kövessük a tagdíjak
befizetését, és elköszönjünk azokról, akik nem kívánnak tagok lenni a továbbiakban.
A tagdíjak gyors befizetését kuponnal jutalmaztuk, ez jól működött, 23 névre szóló kupont
osztottunk ki.
2008 májusában: 57 tag
2009 májusában: 46 tag
kiléptek:
17-en
beléptek:
6-an
4. Gestalt szervezetek vezetőinek és trénereinek konferenciája
Az elmúlt év legnagyobb MaG-os projektje ennek a konferenciának a megszervezése volt. A
projektcsapatot Bozsogi Dia vezette, a szakmai vezető Erős Ila volt. A csapatban további 5 MaG
tag dolgozott (Kozák Olivér, Viga Orsi, Bence Judit, Répássy Helga, Andrásofszky Enikő), illetve
két külsős (Tunkel Judit és Száraz Mariann). A Dunakilitiben megrendezett konferencia nagyon
sikeres volt, 40-en vettek részt, ebből 6-an a MaG-tól. A résztvevők elégedettek voltak, a MaG-nak
nemzetközi híre ment, és a szervezés profitot is hozott a MaG-nak. Nagyon sok pozitív
visszajelzést kaptunk a külföldiektől, sok felajánlás is érkezett a MaG felé (workshopok vezetése,
stb.), és nem utolsó sorban, a szervező csapat is élvezte a 1,5 éves közös munkát.
5. Roots Konferencia
A Leaders Konferencia előtt, ugyanazon a helyszínen rendezték meg a Roots elnevezésű
nemzetközi Gestalt Konferenciát, aminek témája a Gestalt elméletek, és azok alkalmazása a
gyakorlatban. A MaG-tól hárman vettek részt rajta, ebből egy fő a MaG támogatásával (Kozák
Olivér).
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6. „Itt és most, ott és akkor” címmel tréning a Gestalt és a kötődéselmélet kapcsolatáról
3 nap. Trénerek: Yona Weiss és Tali Mirkin Izraelből. Szakmailag izgalmas, pénzügyileg
nullszaldós.
7. Seán Gaffney és Susanne Blom 2×3 napban tartottak tréninget Szervezetfejlesztés Gestalt
alapokon témában. A programot Bozsogi Dia és Kozák Olivér szervezték. A tréningen 11-en
vettek részt, ketten ennek kapcsán léptek be a MaG-ba. A résztvevők elégedettek voltak, és a
program kb. 350 000 Ft profitot hozott a MaG-nak.
8. Gestalt estek
Molnár Éva 2008-ban Szabó Lacival, idén Nemeskéri Péter támogatásával szervezte a Gestalt
Esteket. Az Esteken általában nagy számú érdeklődő van jelen (20-30 fő), előfordult, hogy a
programot ismételni kellett.
9. MaG által támogatott tréningek
• Flow Coaching School Erős Ila vezetésével.
• Kreatív valóságteremtés tréningek: rendszeresen megtartja Mosonyi Szili, a tréningek teljes
létszámmal várólistával futnak. 2008 nyarán KVT tábor is volt kb. 30 résztvevővel.
• Boros András rendszeresen tartja a „Saját út” önismereti, és Gestalt alapú Train-the-trainer
tréningjeit.
• Schmideg Ádám két alkalommal tartott Életírás tréninget.
• MOL-ban coach képzés az ARK vezetésével és a MaG támogatásával.
10. Adminisztrátor
Lukács Andrással közösen megegyeztünk abban, hogy a továbbiakban átadja másnak az
adminisztrátori teendőket. A MaG Novák Ágnest választotta, így 2008. október óta Ági látja el a
MaG-os pénzügyi és adminisztratív feladatokat.
11. Levelezőlisták
Létrehoztuk a MaG-os hírlevél listát, amin keresztül az érdeklődőket tudjuk tájékoztatni a hazai és
nemzetközi gestaltos programokról.
12. Egyéb:
• Elkezdtünk részt venni az OD World Summit 2010 szervezésében, Erős Ila és Bozsogi Dia a
kapcsolattartók a nemzetközi Gestalt világ felé.
• Adtunk pénzbeli támogatást az ODWS kezdeményezésnek.
• Megjelentünk az SzMT Konferencián, Erős Ila két programot is tartott.
• Elkezdtük a tervezettebb együttműködést az SzMT-vel.
• Kaptunk támogatást a konferenciaszervezéshez a Flow Csoporttól (100 000 Ft)
• Ismét volt egy-két híradás, munkatárskeresés a levelezőlistán keresztül
• Az Egyesület több tagja képződött szerte a világban, valaki elvégezte a nemzetközi Gestaltos
szervezetfejlesztési képzést (OSDI), valaki most kezdi. Néhányan az IsraGIC által Izraelben
tartott Gestalt tréningeken vettek részt.
• 2008-ban két MaG tag tréningrészvételét támogattuk, 2009-ben eddig egy konferenciarészvételhez adtunk támogatást.
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2. Melléklet
Magyar Gestalt Egyesület
Éves rendes közgyűlés
gESTaltEST 2008-2009

Időpont – 2008. január 9. szerda 18-20 óráig
Következő rendhagyó időpontú gESTalt EST-ünkre egy Norvégiában élő mozgás és Gestalt terápiával
foglalkozó magyar szakembert sikerült meghívnunk.
Az est címe: Gestalt terápiás eset bemutató - a sarkkörön túlról
Az esetet ismerteti és bemutatja: Terezia Schandl Chrisiansen
Kedvcsináló:
Terezia Magyarországon született és nőtt fel, Debrecenben a bölcsészkaron magyar-angol szakon
végzett, de az élet úgy hozta, hogy beleszeretett egy norvég férfiba, aki időről-időre Európa különböző
városaiban kapott diplomáciai állást. Így mellette lehetősége volt mélyebben megismerni Belgium,
Franciaország, Svájc, Luxemburg életét, valamint tanulhatott pszichológiát, mozgásterápiát,
aromaterápiát, psychoanalizist és különböző nyelveket. Jelenleg komplex terápiás magánpraxisa van az
észak-norvegiai Tromsø városában, ahol most élnek. A város az északi sarkkörön túl van, és
északabbra, mint az oroszországi Murmanszk (a térképet ismerők számára).
Teresia negyedik éve a norvégiai Gestalt intézetben tanul Gestalt terápiát. Az est keretében egy hozzá
igen közelálló terápiás esetet fog ismertetni és bemutatni, azzal a módszertannal, ahogyan ezt az
oktatásuk kereteiben elsajátítják, illetve megjelenítik.
Időpont: 2008. január 28. hétfő 18 -21 óráig – az est kivételesen 3 órás lesz!
Következő, ezúttal rendhagyó helyszínű gESTalt EST-ünkre egy sokak számára jól ismert rendezőt,
koreográfust és mozgás művészt sikerült meghívnunk.
Az est címe: Dőlés és döntés, avagy vezetési gyakorlatok a weight-flow contact nyelvén
Az estet vezeti: Goda Gábor, az Artus Kortárs Művészeti Laboratórium vezetője, a weight-flow contact
tréning kidolgozója
Helyszín - nem szokásos!!!: Az Artus Laboratórium próbaterme.
Cím: 1116 Budapest Sztregova u. 7. A Fonó Zeneház melletti gyárépület első emeletén.
A létszám sajnálatosan limitált 16 főben. Jelentkezési sorrendben tudunk helyet biztosítani.
Kedvcsináló:
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A weight-flow contact egy mozgásra és fizikai kontaktusra épülő tréning, mely tényleges megtapasztalás
útján segít megérteni és fejleszteni mindazt, ami egy dinamikus és harmonikus partneri viszony
megteremtéséhez szükséges. Ilyen a támasz, a bizalom, az önállóság, a felelősség, a tolerancia és a
kockázat. A tréning célja, hogy megtapasztaljuk, hogy a dinamikus partneri viszony harmóniája a
toleranciában, az adás-elfogadás egyensúlyában és a szükségszerűen felmerülő instabil helyzetek
együttes megoldásában van. Megélhetjük, hogy egy dinamikus viszony olykor elkerülhetetlenül az
egyensúly elvesztéséhez vezet, ami önmagában nem veszélyezteti a kapcsolatot, sőt lendületet adhat,
hogy váratlan helyzetekben, ismeretlen utakon, kreatív módon kereshessük meg közös súlypontunkat és
egyensúlyunkat. A Gestalt alapokon praktizálóknak ez a bemutató ízelítőt ad egy olyan világból, amely
lehetővé teszi számos fontos Gestalt koncept megtapasztalását a terek, a mozdulatok és az érintések
síkján.
„Két éve járunk a Gáborhoz rendületlen lelkesedéssel a nejemmel. Imádjuk. Nekem a weight-flow, a
mozgásélményen felül, kimeríthetetlen tárháza a Gestalt analógiáknak.” – idézet magamtól ☺ - SzVL

Időpont: Március 20.-án csütörtökön 18-20 óra között
Az est címe: Gestalt-terápia aromaterápiába burkolva
Az estet vezeti: Terezia (Tessza) Schandl (Tromső – Norvégia)
Kedvcsináló:
„10 éve foglalkozom medicinális aromaterápiával és 4 éve tanulok gestalt terápiát az oslói Gestalt
Intézetben. A terápiás praxisomban az utóbbi években kombináltan alkalmazom ezt két eljárást, mert
az a többéves tapasztalatom, hogy ezek együttes alkalmazása gyorsan létrehoz olyan kémiai változásokat
az emberi testben, melyek egyébként is rendszeresen megjelennek a pszichoterápia során.
A gestalt terápia keretében általánosságban ”földeljük” a testet, mind a terapeuta mind a kliens
vonatkozásában. Visszatérünk a jelenbe, vissza a belső zónánkba, a pillanatnyi létezésünk birodalmába.
Az éteri olajak jelenlétében azonban a terapeuta és kliense közötti mező simábban és intenzívebben
szerveződik meg, hiszen az illatok másodpercek alatt hatnak az agyra. Ebben a közös mezőben a kliens
és a terapeuta együtt érzékelik az aromák hatását miáltal a tudatosságuk új mélységbe merül. A terapikus
intervenciók is közvetlen kémiai hatásukkal ”in medias res” érintik a mező résztvevőit. Ez az intenziv,
aromákkal megerősített holisztikus jelenlét biztosít egyedi cselekvési teret az általam alkalmazott gestalt
terápia során.
Az esten ezt a működési módot szeretném egy kicsit közelebb hozni a résztvevők számára.”
Időpont: Március 31.-én hétfőn 18-20 óra között
Az est címe: Életírás
Az estet vezeti: Schmideg Ádám, Gestalt-terapeuta, a MAG egyik alapító tagja.
Kedvcsináló:
„Az életünk egy nagy fehér papír, azt irunk rá, amit akarunk. Mi magunk
írjuk az életünket.
De néha másképp sülnek el a dolgok. Kirúgnak az állásunkból, kruppot
kap a gyerek, fölmennek az árak, meghal a nagymama, találkozunk azzal,
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akivel igazából jó lett volna összeházasodni. Mintha mégsem egészen
mi írnánk. Ilyenkor azt mondjuk magunknak: bárcsak tényleg olyan
egyszerű volna, hogy csak kívánni kell!
Van egy másik erő, mely olyan hatalmasnak látszik, hogy inkább nem
húzunk ujjat vele. Ezen a Gestalt-esten közelebb merészkedünk, és
megnézzük, hogyan játszunk ezzel az erővel, hogyan írjuk az életünket.
Sorsjáték és Életírás, erre hívlak.”
Időpont: Április 13.-án VASÁRNAP 17:30-19:30 között - Elmaradt
Az est címe: The Polarities Within Us
Az estet vezeti: Tali Mirkin és Yona Weiss
Tali Mirkin, M.A. pszichológus, az izraeli Ben Gurion Egyetemen a végzős klinikai pszichológus
hallgatók szupervizora, gestalt csoportokat vezet, és egyéni vagy párterápiát végez a hallgatók számára.
Közremőködő tagja a Gestalt Institute of Cleveland-nek (GIC), alapítótagja az IsraGIC-nek és teljes
jogú tagja az EAGT-nek.
Yona Weiss, M.S.W, Ph.D. klinikai szociális munkás, családterapeuta és supervisor.
Magánpraxisban és egy társadalmi jóléttel foglalkozó ügynökségnél dolgozik Izraelben. A Zefat Collegeben és a The School of Social Work at Smith College-ben (USA) tanít. Dr. Weiss oktató tagja a Gestalt
Institute of Cleveland-nek (GIC), alapítótagja az IsraGIC-nek, és teljes jogú tagja az EAGT-nek.
Kedvcsináló:
We all have polarities within us. Usually we are familiar with one dominant pole, while the other one
remains in the background.
The Gestalt concept of polarities relates to opposites poles that complement each other and are part of
one whole. Some examples of different poles are: strategy-intimacy , extrovert-introvert, generousitywithholding, etc.
In this workshop, participants will recognize and explore unfamiliar poles, with an emphasis on the
strategy-intimacy polarity. This exploration allows us to experience a wider range of feelings and
behaviors, which affords us greater freedom and movement.

Időpont: Május 28. SZERDA 18-20 óra között
Az est címe: Bemutató gyakorlatok „Core Process” kontemplatív pszichoterápia és a kapcsolódó tibeti
kum-nye meditáció területéről
Az estet vezeti: Bronwen Rees (Dh Sinhagupta))
Kedvcsináló:
Közel egy éve ismerem Sinhaguptát és jelenleg részt veszek egy egyéves programján Nagykovácsiban. A
core process gyakorlatai és eljárásai erősen építenek a befele figyelésre, a lassú mozdulatokon keresztüli
testi tapasztalatokra. Több ponton felfedezhető hasonló megközelítés a Gestalt-tal pl. a belső
tapasztalások aktív megjelenése a terápiás , coaching folyamatban, masszívan hasonló mezőelméletet
alkalmazása. Ezen túl a kapcsolódó testi érzetek nem csak megfigyelés tárgyai, hanem a KumNye
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gyakorlatok integrálása révén aktívan alkalmazott elemei a folyamatnak.
Minden Gestaltosnak nagyon tudom javasolni ezt az estet, mert számos aspektusból új utakat nyithat
meg a terápiás és coaching tevékenységünkben ez a lassú, mély megközelítés.
Dr Bronwen Rees (Dh Sinhagupta): Bronwen több mint húsz éves írói, kutatói és előadói tapasztalattal
rendelkezik a szervezeti kommunikáció és etika területén. Jelenleg az Anglia Ruskin University-n
dolgozik a Nemzetközi Üzleti Kommunikációs és Etikai Központ igazgatójaként. Emellett a
Nagykovácsiban működő Kelet-Nyugati Meditációs Központ vezetője. Tagja a Nyugati Buddhista
Rendnek, ahol 13 éve folytat meditációt és tanulmányokat. Csoportokat és elvonulásokat vezet az
Egyesült Államokban és Európa-szerte. A szexualitás, nemi egyenlőség és spiritualitás kérdéseinek
különleges szakértője, mely területeken sokat publikált. Az utóbbi időben kollektív és ősi gyógyításon
alapuló munkamódszerek kidolgozásán fáradozik, meditációk és szertartások alkalmazásával és az
emberben munkáló energiák feldolgozásán keresztül.
Időpont: 2009. január 26. 18-20 óráig és 2009. február 13. 18-21 óráig
A téma: Parts party, avagy találkozás önmagunkkal
Az estet tartja: Honti Margó terapeuta
Kedvcsináló:
Honti Margó gyógypedagógus, pszichológus, aki humanisztikus rendszerszemléletű pszichológiát az
Egyesült Államokban Virginia Satirtól tanult.
Virginia Satir Abraham Maslow és Fritz Perls nyomdokain járva alakította ki saját családterápiás
gyakorlatát.
Ezen az esten Margó Virginia Satir egyik módszerével fog megismertetni bennünket, amelyben gestalt
és pszichodráma elemeket egyaránt találunk.
Mindannyian voltunk már úgy, hogy valamit az egyik felünk akart a másik nem. Nehéz a döntés ha
önmagunkkal vitatkozunk. Vajon ilyenkor mi is történik bennünk?
A „Parts Party” során fény derülhet erre. Döntéseinket többnyire személyiségünket alkotó részeink
hozzák. Jelenlétüket akkor érezzük leginkább, ha nincsenek összhangban egymással.
Virginia Satir módszere játékos és vidám formában megvilágítja ellenőrző, vagy támogató, esetleg alkotó
céllal működő részeinket, rámutat céljukra, ezáltal döntéseink tudatos világába kalauzol. A gyakorlat
folyamán kapcsolatba kerülünk saját személyiségünk különböző aspektusaival, megismerjük
működésüket és felfedezzük, hogy ezek hogyan hatnak egymásra: hogyan segítik illetve gátolják egymás
működését, hogyan alakítják együtt viselkedésünket.
A saját élményű bemutatón tehát két órára együtt lehetünk – önmagunkkal…
Időpont: 2009. április 27. (hétfő) 18-20 óráig
A téma: Életre kelteni az álmunkat
Az estet vezeti: Lapu Klára Gestalt és TA orientációjú coach, tanácsadó
Kedvcsináló:
Néhány évvel ezelőtt részt vettem Klára Álommunka című estjén. Nekem nagyon nagy élmény volt,
sokat kaptam tőle. Számomra mindig fontosak voltak az álmok, ezért sokat jelent, ha kaphatok
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segítséget az értelmezésükhöz.
Fritz Perls terápiás gyakorlatában is fontos helye volt az álmoknak, belső tartalmaink megismerésének
lényeges eszközeként.
Az alábbiakban Klára ajánló sorait olvashatjátok:
„Sokan sokféle módon használják az álmokat az egyén megismerésére és a tudatalatti üzeneteinek
„megfejtésére”. Ezen az estén arról beszélgetünk, hogy hogyan használja a Gestalt és a TA (Tranzakció
Analízis) az álmokat. Lesz rövid bevezetés, majd választhattok, hogy „gestaltos” vagy TA módszerrel
dolgoztok egy álmotokon. Az álomfeldolgozást párokban végezzük, a tapasztalatokat a végén
megosztjuk a csoporttal.
Ha van kedvetek, kezdjétek el figyelni az álmaitokat 4-5 nappal az est előtt, föl is jegyezhetitek őket
reggelenként – fölkelés előtt. Kérhettek is álmot, ha szükségetek van a tudatalattitól információra. Ha
nem ismeritek az álomkérés módját, megtanulhatjátok az esten.
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3. Melléklet
Magyar Gestalt Egyesület
Éves rendes közgyűlés
Pénzügyi beszámoló 2008. 01. 01 – 2008. 12. 31.

2008. január 01 - 2008. december 31.
pénzügyi (mérleg) beszámoló
Összes költség

Összes bevétel
tagdíjak bevétele
képzések bevételei
banktól kapott kamat

2 268 537

3 323 802
509 000
2 679 589
135 213

Költségek részletezve:
képzésekhez, konferenciához
kapcsolódó
ált. irodai költségek
adminisztrátor
Gestalt Est költségei

1 527 333
393 146
291 960
56 098

MaG adózás előtti eredménye
1 055 265
Ezt az eredményt csökkenti az iparűzési adó, társasági
adó, és a különadó
Banki adatok 2008. december 31-én
folyószámla egyenlege
1 616 361
konferencia számla egyenlege
1 171 057
lekötés
2 500 000
Számlaegyenleg 2009. május 7-én
folyószámla egyenlege
konferencia számla egyenlege
lekötés

991 579
433 301
1 500 000

A beszámoló eredménye nem végleges, mert különböző adók, és folyószámlával kapcsolatos tételek
még később kerülnek könyvelésre.
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Kötődéselmélet és Gestalt
(2008.április 11-13.)
Költségvetési beszámoló
Összes költség

812 980

Költségek részletezve:
tréneri díj
tréneri költségek
terem és ellátás
tolmács
trénerek reprezentációja

160 414
402 566
148 000
90 000
12 000

Összes bevétel
képzési bevétel

829 000
829 000

Programon profit

16 020

MaG költségei
pályázat

50 000
50 000

Résztvevők: 8 fő (minden résztvevő MaG tag)
Szervezte: Havasi Judit

MaG egyenleg a program kapcsán

-33 980

Trénerek: Tali Mirkin, és Yona Weiss

Gestalt szervezetfejlesztés tréning
(2008. október és 2009. január)
Költségvetési beszámoló
Összes költség
Összes bevétel
részvételi díjak (10 fizetős résztvevő)
2 új belépő

1 494 757
2 034 000
2 005 000
29 000

Költségek részletezve:
Trénerek díja
Trénerek költsége (utazás, szállás)
Trénerek reprezentáció
Terembérlet és ellátás
Tolmács

316 560
427 940
46 857
318 600
180 000
200 000

Programon profit

539 243

Szervezési költségek

MaG költségei
pályázat
kupon
elnökségi tagok részvétele

239 400
50 000
5 000
184 400

Résztvevők: 11 fő (10 MaG tag, 1 SzMT tag)
Szervezte: Bozsogi Dia és Kozák Olivér
Trénerek: Seán Gaffney és Susanne Blom

MaG egyenleg a program kapcsán

299 843
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Leaders 2009 Conference

(2009. március 24-28.)
Költségvetési beszámoló
Tényleges (Ft)
4 928 397

Tervezett (Ft)
4 576 500

részvételi díj
Flow támogatás

4 828 397
100 000

4 476 500
100 000

Költségek
szálloda
T Judit - pénzügyi munkatárs
honlap
konferencia csomag
faci ajándék
kellékek
álomszínház
hotel mutatás
szervezői találkák
szervezői ünneplés

4 154 884
3 670 480
194 000
54 000
54 763
50 311
38 330
84 000
9 000
0
0

4 255 350
3 714 500
144 000
54 000
102 600
75 000
17 500
70 000
9 000
18 750
50 000

673 513

321 150

Bevételek

Eredmény
Eurós bevétel még:
EUR kp-ben
Jochen 125 EUR még utalni

390
125

összesen:

515

A) 1 ágyas
B) 2 ágyas
C) 1 ágyas korai jelentkezés
D) 2 ágyas korai jelentkezés

Megjegyzés
250 Ft/EUR-val számoltunk
anno

39 fő

áfa miatt több

még nem

EUR Hányan fizették ezt?
715
3
580
3
660
6
530
6

9%
9%
18%
18%

E) előadói 1 ágyas (csak, ha korán
jelentkezik, egyébként "A")

510

10

30%

F) előadói 2 ágyas (csak, ha korán
jelentkezik, egyébként "B")
G) családtag korai jelentkezéssel
H) családtag
I) magyarok

380
335
400
282

4
0
1
0

12%
0%
3%
0%

33

100%

A beszámolóban szereplő tételek nem véglegesek, mert néhány költség később kerül elszámolásra.
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4. Melléklet
Magyar Gestalt Egyesület
Éves rendes közgyűlés
Egyesületi tervek 2009 és 2010

1. Gestalt Alapképzés
2. Body Tréning: Arye és Yaacov
3. Gestalt Estek
4. Terápia Tréning
5. Kapocs Találkozások
6. Kreatív Valóságteremtés Tréning
7. Saját út Tréning
8. Coaching School
9. Stratégiai Műhely
10. Erős Ila és Szabó László előadása
11. Cikkek megjelentetése a Pszichoterápia c. lapban

2009 október
2009 december-2010 január
2009-2010
2010 szeptember
Mosonyi Szilárd
Boross András
Erős Ila
A MaG további útja
Pszichoterápia konferencia

