JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Gestalt Egyesület 2013. évi Megismételt Rendes
Közgyűléséről
2013. május 30.
Jelen vannak: Bence Judit, Bozsogi Dia, Malatinszky Judit, Schmideg Ádám, Szabó Andrea, Viga
Orsolya.
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 Schmideg Ádámot levezető elnöknek, Bozsogi
Diát jegyzőkönyvvezetőnek, Bence Juditot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat. A jelenlévők a napirendi pontokat megszavazták,
kiegészítés nem érkezett.
1. Beszámoló az előző évről
Bence Judit előkészítő munkájával összeszedtük, hogy mi minden történt 2012. január 1-től, ez
az 1. sz. Mellékletben olvasható.
2. Pénzügyi beszámoló
Bozsogi Dia ismertette a MaG pénzügyi beszámolóját. Az Egyesület az évet 1.080.000 Ft
eredménnyel zárta. A jelenlévők a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
3. Tervek
Ezek a tervek a legfontosabbak most a MaG életében
 GTK 2013 elindítása
 Alapképzés Plusz elindítása
 ősszel újabb Alapképzés indítása
 Gestalt szervezetfejlesztési tréning egy izraeli tréner vezetésével
 NOGT szervezetté válás
 szervezeti műhely a MaG részére (most júniusban)
 a GTK Kóstolók folytatása
 Gestalt Estek folytatása
 esetleg egy saját hely bérlése
4. NOGT
Az Etikai kódex kialakítása a végső stádiumba érkezett, készül a magyar verzió, amit nemsokára
el tudunk fogadni. Emellett szükség van arra, hogy tagokat válasszunk az Etikai Bizottságba és a
Fellebbviteli Bizottságba.
Egyéb napirendi pont hiányában a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.
Készült 2013. május 30-án, Budapest, 1146 Zichy Géza utca 5. alatt, a Magyar Gestalt Egyesület
rendkívüli Közgyűléséről.
........................................
jk. vezető

........................................
jkv. hitelesítő
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Melléklet
Éves rendes közgyűlés
2013. május 30.
Mi történt? 2012 és 2013 tavasza
A Magyar Gestalt Egyesület eseményei
Működésünk alapjai
1. Tagság
2012. május: 40 fő
2013. május: 67 fő
2. Elnökség
Az elnökség összetétele történt változás: 2012 májusában Szabó Andrea csatlakozott
az elnökséghez, aminek nagyon örülünk. Malatinszky Judit és Bozsogi Dia 2012
májusában megerősítésre kerültek, Schmideg Ádám és Bence Judit szerepét pedig 2013
januárjában szavazták meg újra a tagok.
3. Elnökségi ülések és operatív munka
Rendszeresen, havonta tartottunk nyílt elnökségi üléseket, és ezek többségén vettek
részt a tagságból is páran. A meghívók és a jegyzőkönyvek kiküldése általában időben
megtörtént és esetenként van rá reakció, aminek nagyon szoktunk örülni. Ezek mellett
témákhoz, projektekhez kapcsolódóan szoktunk találkozni és olvassuk, válaszoljuk a
rengeteg levelet, amit írunk az elnökségi levelezőlistára (2012. január 1. és dec. 31.
között 1166 e-mail).
4. Pénzügyi rendezettség
A múlt évi 'rendrakás után' a MaG pénzügyi helyzete tiszta, átlátható és jól követhető,
nincsenek nyitott tételek. A pénzügyeket Dia tartja kézben, amiben együtt dolgozik
Ádámmal, Somogyi Andival és Bakos Jucival. A 2012-es évben is végeztünk
elhatárolást, így a realitást jobban tükrözi a mérlegünk és az adófizetésünk.
5. Háttértámogatás
2012-ben továbbra is két fizetett alkalmazottja volt a MaG-nak, és mindkettőjük
munkájával maximálisan elégedettek vagyunk (Somogyi Andrea intézi a MaG operatív
ügyeit és a Gestalt Terápiaképzés fenntartásával kapcsolatos teendőket, Bakos Judit
pedig a pénzügyi adminisztrációt.
6. Könyvtár
Idén sok új szerzeményünk lett a könyvtárban, könyvek és DVD-k.
7. Pályázati támogatások
2012-ben 1 tagot, 2013-ban négy hallgatót támogattunk összesen 214.000 Ft értékben.
2012.
2013.
2013.
2013.

Juhász Judit
Fendrik Bertalan
Gortva Bálint
Mészáros Klára

Gestalt Alapképzés
Gestalt Alapképzés
Gestalt Alapképzés
Gestalt Alapképzés
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50.000
64.000
64.000
50.000

2013.

Keszeg Andrea

Gestalt Alapképzés

50.000

2012-ben Kozák Olivér a GISC által felajánlott pályázati támogatás egy részét
felhasználta, és részt vett a Gestalt Roots 5. konferenciáján, amiből írt egy hosszú
beszámolót a levelezőlistánkra.
Képzéseink
8. Gestalt Estek
Nagy sikerrel lehelt bele új életet Malatinszky Judit és a csapat (Varga Zsófi, Miklós
Andrea és Wieszt Attila), köszönjük a munkájukat. Egyre nagyobb az érdeklődés az
Estek tartása iránt, jelenleg őszig betelt a táncrend. A Gestalt Estek továbbra is fontos
'találkozási pontunk' a Gestalt iránt érdeklődőkkel.
9. Alapképzés
2012 elején újragondoltuk a koncepciót és a struktúrát, állandó szervezője/gazdája is
lett a képzésnek: Viga Orsi. Volt egy sikeres őszi turnus 17 résztvevővel és egy 2013-as
tavaszi 9 résztvevővel, amiben 4 pszichológushallgató is részt vesz. Most először
sikerült mindkét félévben elindítani, és reméljük, hogy ez a trend folytatódik. Orsinak
nagyon köszönjük, a kedves, hatékony és sikeres szervezést.
10. Gestalt Terápia Képzés (GTK)
2012-ben (is) 15 fővel folytatódott a 2010-ben elindult 4 éves terápiaképzés első
évfolyama – ők mindannyian sikeresen levizsgáztak a harmadik év végén is.
2012-ben sem sikerült elindítani a második évfolyamát a terápiaképzésnek, mert bár
nagyon sok erőfeszítés történt (Fülöp Sanyi szervezésével), a megfelelő létszámot nem
értük el.
2013-ban másképp próbáljuk. Bozsogi Dia javaslata alapján elkezdtünk dolgozni azon,
hogy a képzés közelében tartsuk az érdeklődőket. Ennek nyomán született meg a
GTK Kóstoló című programsorozatunk, amiben Jókay Rita és Viga Orsi tartottak egy
tematikus estet Projekció és visszajelzés témában, amit Szabó Andi és Moldován Edit
programja követett Polaritások témában. Ezután Makai András ötlete nyomán 3
alkalommal rapid terápiás bemutató alkalmakat is tartottunk, amik nagyon sikeresek
voltak. A fentieket kívül ebben részt vett a GTK csoport jelenlegi évfolyamából
többen is részt vettek terapeutaként.
Sokfélét teszünk azért, hogy a képzés 2013-ban elinduljon: hirdetés a HR portál
oldalon és a Pszichológia online-on, további Kóstolók szervezése, személyes
konzultációk az érdeklődőkkel, Nyílt Est.
11. Programok hirdetése a levelezőlistán
2012-ben Boros András és Erős Ila is több programját is hirdette a levelezőlistánkon.
Ezen kívül megjelent több GISC program és GATLA információ is.
12. MaG képzések diagnózis
Kozák Olivér nagyon alapos munkával elemezte a képzéseink szervezését és
megvalósulását, és ez alapján konkrét javaslatokat is megfogalmazott. Az elkészült
munka nagyon átfogó és részletes, és ennek kapcsán elindult egy beszélgetés, egyelőre
a javaslatok konkrét alkalmazásáig nem jutottunk el.
Nemzetközi kapcsolódásaink
13. NOGT tagság
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A 2012-ben is maradt fontos prioritás az EAGT-hez csatlakozás, NOGT szervezetté
válás. 2013 tavaszán Ila jelölését elfogadták, azaz van egy EAGT által akkreditált
tagunk, így már semmi nem állhat útjába a szervezet akkreditálásának. Az etikai
kódexet és a fellebbezési folyamatot kell testre szabnunk és elfogadtatnunk. Bozsogi
Dia, Malatinszky Judit és Bence Judit tett sok munkát abba, hogy ilyen közel legyünk a
'végéhez'.
Sáfrány Kinga és Schmideg Ádám EAGT akkreditációja is folyamatban van.
14. GATLA
2012-ben a Resnick házaspár által jegyzett, 41. alkalommal megtartott Gestalt nyári
programot Gárdonyban rendezték, nagy sikerrel. Fekete Erika és Erős Ila részt vett a
párterápiás programon, Bence Judit és Bozsogi Dia pedig a 10 napos 'sztenderd'
képzésen.
15. Leaders Konferencia
Dia és Ádám képviselték a MaG-ot, Diát workshop vezetésére is felkérték. A
konferencia többféle eredményt is hozott, ápoltuk a nemzetközi kapcsolatainkat, és
beszélünk több lehetséges programtartóval is.
Kapcsolódásaink még
16. Gestalt témájú megjelenések és publikációk
Schmideg Ádám publikált a Mindennapi Pszichológia című folyóiratban, és készülőben
vannak további cikkei, emellett egy angol nyelvű műhelyt is tartott a Pszinapszison,
valamitn magyar nyelvűt a Völgy Konferencián. Erős Ila publikált a Pszichoterápia c.
lapban, illetve rendszeresen küld a listánkra ajánlót ehhez a folyóirathoz. A
Szomatoterápiás Konferencián előadott Energia témában, amiről videófelvétel is
készült, ez megjelent a honlapunkon is.
Idén megjelenünk a Szupervíziós Konferencián is egy workshoppal, Viga Orsi, Jókay
Rita, Szabó Andrea és Malatinszky Judit képviseli a MaG-ot.
17. Facebook profil
A Facebook oldalunkon továbbra is hirdetjük a programjainkat, jelenleg kb. 780
'barátunk' van.
18. Fizikai és virtuális helyünk
A Flow Csoport továbbra is ingyenesen ad helyszínt az elnökségi üléseknek, illetve
biztosít némi helyet az irataink és könyveink tárolására, illetve a MaG elekronikus
anyagait is a Flow Csoport szerverén tároljuk.
19. Hírlevél lista
243 érdeklődő van rajta a hírlevél listánkon

4

