JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Gestalt Egyesület 2013. évi Megismételt I. Rendkívüli
Közgyűléséről
2013. január 9.
Jelen vannak: Bence Judit, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Mondok Árpád, Sarkadi Tünde,
Schmideg Ádám, Sultész János, Szabó Andrea, Sz. Fekete Éva.
17.30-kor Schmideg Ádám elnök a jelenlévők köszöntése mellett megállapította, hogy a
megismételt Közgyűlés összehívása szabályszerűen történt, az a jelenlévő tagok létszámától
függetlenül határozatképes, és az eredeti napirenddel megnyitotta a közgyűlést.
A jelenlévők egyhangú szavazással megválasztották Malatinszky Juditot levezető elnöknek,
Szabó Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, Bozsogi Diát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Bozsogi
Diát és Mondok Árpádot szavazatszámlálónak.
A levezető elnök ismertette a rendkívüli közgyűlés összehívásának célját, majd a Közgyűlés
két további napirendi ponttal egészítette ki a 2012. december 20-án elküldött napirendet:
Elvárások, tervek, igények 2013-ra, Elektronikus szavazás lehetősége.
1. Új elnök választása
Az elnöki pozícióra Schmideg Ádám jelölte magát, és egy további jelölést adott rá
Bozsogi Dia. Schmideg Ádám ismertette programját, valamint válaszolt a feltett
kérdésekre.
Előzetesen két további tagra érkezett elnöki jelölés, akik nem fogadták azt el. A
helyszínen további jelölés nem történt.
Eközben Makai András tagunk külföldről kívánt sok sikert a közgyűlés munkájához.

HATÁROZAT
A Közgyűlés titkos szavazás keretében, 9 leadott, 9 érvényes, 7 „igen” szavazattal 1
„nem” szavazattal, és 1 tartózkodással Schmideg Ádámot megválasztotta a Magyar
Gestalt Egyesület elnökévé. Schmideg Ádám a megválasztást elfogadta. Elnöki
mandátuma 3 évre szól.
2. Új elnökségi tag választása
A megüresedett elnökségi tagi pozíció kapcsán, Bence Juditra négy jelölés érkezett
(Bozsogi Dia, Szabó Andrea, Schmideg Ádám és Malatinszky Judit), és Bence Judit is
jelölte magát.
Emellett Sz. Fekete Évára érkezett egy tagtól jelölés (aki kérte anonimitását). Sz. Fekete
Éva a jelölést megköszönte és rövid indoklás kíséretében elfogadta.
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Kozák Olivérre is érkezett előzetese két jelölés (Bozsogi Dia és egy anonimitását kérő
tagunk részéről), aki a jelölést megköszönte e-mailben, de azt nem fogadta el.
A helyszínen további jelölés nem érkezett.

HATÁROZAT
A Közgyűlés titkos szavazás keretében, 9 leadott, 9 érvényes, 7 „Bence Judit”
szavazattal, 1 „Fekete Éva” szavazattal és 1 tartózkodással Bence Juditot megválasztotta
a Magyar Gestalt Egyesület elnökségi tagjává. Bence Judit a megválasztást elfogadta.
Mandátuma 3 évre szól.
3. Elvárások, tervek, igények 2013-ra
A Közgyűlésen felmerült témák:
- legyen több Gestalt Est, Mondok Árpád vállalta, hogy tart egy Gestalt Estet
az álmokról,
- legyen Gestalt Coaching Est,
- legyen több képzés, mint 2012-ben, ezáltal legyen több pályázati lehetőség is,
- legyen több külföldi tréner által vezetett tréning,
- legyen több modulja az Alapképzésnek (a kötelező modulok után
választhatóak),
- Mondok Árpád vállata, hogy gazdája lesz annak, hogy még egy Gestalt
szakkönyv magyarnyelvű fordítása elkészüljön, valamint vállalta azt, hogy az
Ursus Libris kiadóval tárgyal arról, hogy a Magyar Gestalt Egyesület hogyan
tud reklámfelülethez jutni, ha résztvesz a majd elkészülő szakkönyv
hirdetésében és terjesztésében. Arról is szó esett a Közgyűlésen, hogy melyik
angolnyelvű szakkönyv lenne a megfelelő választás fordításra. Erről nem
született döntés, arról viszont igen, hogy a MaG nem vállalja a szakfordítást,
csak a lektorálást.
4. Elektronikus szavazás lehetősége
Felmerült a Közgyűlésen, hogy többen élnének-e szavazati jogukkal, ha meglenne
erre az elektronikus lehetőség (ennek sok feltétele van, pl. legyen kép és hang
egyszerre, meg kell oldani a titkos szavazást, stb). Többek szerint érdemes lenne
körüljárni ezt a témát, míg mások elvetik ennek fontosságát. Abban maradtunk,
hogy Szabó Andrea felméri, hogy a tagság hány százaléka tartaná hasznosnak az
elektronikus szavazást. A következő elnökségi ülésen visszatérünk erre a témára, ha
indokoltnak tartjuk.
Egyéb napirendi pont hiányában a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.
Készült 2013. január 9-én, Budapest, 1078, Hernád utca 40 alatt, a Magyar Gestalt
Egyesület rendkívüli Közgyűléséről.
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