JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Gestalt Egyesület 2015. évi Megismételt Rendes
Közgyűléséről
2015. április 7.
Jelen vannak: Antal Lívia, Bence Judit, Bozsogi Dia, Domokos Judit, Kun Andrea, Malatinszky
Judit, Mondok Árpád, Vattay Dániel, Zajkás Gergely.
17.30-kor Malatinszky Judit 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, Bozsogi
Diát jegyzőkönyvvezetőnek, Mondok Árpádot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat. A jelenlévők a napirendi pontokat megszavazták.
Egy kiegészítés érkezett: EAP akkreditáció, amit felvettünk a napirendi pontok közé.
1.

Beszámoló az előző évről
Malatinszky Judit és Bence Judit előkészítő munkájával összeszedtük, hogy mi minden
történt 2014. január 1-től, ez az 1. sz. Mellékletben olvasható.

2. Pénzügyi beszámoló
Bozsogi Dia ismertette a MaG pénzügyi beszámolóját. Az Egyesület az évet 1.189.000 Ft
adózott eredménnyel zárta. A jelenlévők a beszámolót egyhangúlag elfogadták. A részletes
beszámolót a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
3. Elnökségi tag választása
Előzetesen emailben két tagra érkezett jelölés: Antal Líviára és Bozsogi Diára. Ők
mindketten elfogadták a jelölést.
A helyszínen két további jelölés érkezett Kun Andreára, aki megköszönte, és nem fogadta el
a jelölést.
HATÁROZAT
A közgyűlés 9 igen szavazattal megválasztotta Bozsogi Diát elnökségi tagnak.
A közgyűlés 7 igen szavazattal megválasztotta Antal Líviát elnökségi tagnak.
A mandátumuk 3 évre szól.
4. Tervek
Ezek a tervek a legfontosabbak most a MaG életében:
 GTK 2015 elindítása
 Gestalt Plusz folytatása
 Tavaszi és őszi Gestalt Alapképzés indítása
 Külföldi neves trénerek meghívása: Jay Levin és Talia Bar-Yoseph Levine
 Tanárképzés folytatása
 Szupervizor képzés elindítása
 Képző Intézet létrehozása
 Gestalt hétfők folytatása
 Gestalt Estek folytatása
 Saját hely bérlése / kialakítása
 Társadalmi felelősség vállalás projekt elindítása
 Fordítások megszervezése
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Pénzügyi-stratégiai és operatív vezetés és adminisztráció átalakítása
Roots konferencia szervezése
Pályázati elbírálás folyamatának átgondolása, pályázati bizottság felállítása

A helyszínen további ötletek, kiegészítések érkeztek:
 A leendő adminisztrátor foglalkozzon online marketinggel is
 Frissítsük fel a honlapunkat
 A programjainkon hozzunk létre támogatói / támogatotti árat
 Pályázati Bizottság kapcsán:
o hívjuk meg bele azokat, akik eszünkbe jutnak
o legyen benne külsős is, aki nem MaG-tag
o a Bizottság évente 2-3 alkalommal találkozzon, és akkor hozza meg a
pályázati döntéseket
o esetleg legyenek ad hoc bizottságok meghívásos alapon
5. Visszajelzés az elnökség működésére
Az elnökség kért visszajelzést a működésre vonatkozóan. A jelenlévők pár szóban
összefoglalták saját véleményüket.
6. EAP akkreditáció
A Gestalt Terápiaképzést elvégzettek regisztrációs kérelmét egyelőre nem fogadta le az
EAP, a kérésük, hogy egyeztessünk a magyarországi Pszichoterápiás Tanáccsal. Mondok
Árpád jelezte, hogy szívesen becsatlakozik a projektbe Erős Ilona és Malatinszky Judit
mellé.
Egyéb napirendi pont hiányában a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.
Készült 2015. április 7-én, Budapest, 1146 Zichy Géza utca 5. alatt, a Magyar Gestalt Egyesület
rendkívüli Közgyűléséről.
........................................
jk. vezető

........................................
jkv. hitelesítő
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1. sz. Melléklet
Mi történt? 2014. és 2015. tavasz
A Magyar Gestalt Egyesület eseményei

Működésünk alapjai
1. Tagság
2014. évi taglétszám
2014-ben belépett
2014-ben kilépett
Jelenlegi létszám:

97 fő
25 fő
3 fő
kb. 80-90 fő, még nincs érvényes adatunk

2. Elnökség
Az elnökség összetételében történt változás: 2014. júliusban lemondott Zajkás
Gergely, és október 1-jén megválasztásra került Vattay Dániel új elnökségi tagnak.
2015. januárban lemondott Szabó Andrea, így most új elnökségi tag most kerül
megválasztásra.
3. Pénzügyek
A pénzügyeket továbbra is Bozsogi Dia tartja kézben, amiben együtt dolgozik Somogyi
Andival és Bakos Jucival. A rendezettség és átláthatóság a pénzügyek területén tovább
erősödött. A 2014. évet is pozitív eredménnyel zártuk. A MaG pénzügyileg stabil, és ez
egyre erősödő tendenciát mutat. Bozsogi Dia, Somogyi Andi és Bakos Juci is jelezte,
hogy szeretnék abbahagyni a pénzügyekkel kapcsolatos feladataikat, köszönjük nekik
az eddigieket, és keressünk az új csapatot a jövőre.
4. Háttértámogatás
2014-ben továbbra is két fizetett alkalmazottja volt a MaG-nak, és mindkettőjük
munkájával elégedettek vagyunk (Somogyi Andrea intézi a MaG operatív ügyeit és a
Gestalt Terápiaképzés fenntartásával kapcsolatos teendőket, Bakos Judit pedig a
pénzügyi adminisztrációt).
5. Könyvtár
A MaG könyvtára folyamatosan bővül új könyvekkel, kiadványokkal, és várja a
tagságból a látogatókat.

Támogatások és adományok
1. Pályázati támogatások
Kozák Olivér
Rend és Káosz
Horváth Erika
Alapképzés
Malatinszky Judit
AAGT konferencia
Szalai Judit
GTK
Horosz Réka
GTK
Virág Orsolya
GTK
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49.000 Ft
42.000 Ft
111.000 Ft
150.000 Ft
150.000 Ft
50.000 Ft

Jókay Rita
Jókay Rita

Roots konferencia
Roots konferencia

Összesen:

470 USD GISC
50.000 Ft
602.000 Ft
470 USD – GISC fizette

2. Képzési hozzájárulás a GTK Train The Trainer (TTT) képzéshez
A tanári képzést a résztvevők és a Mag fele-fele arányban fizetik. A MaG 2014-ben
összesen 765.000 forint képzési hozzájárulást adott Bozsogi Dia, Moldován Edit,
Bence Judit, Viga Orsolya, Máté Bea, Sáfrány Kinga és Erős Ila részére. A
tanárjelöltek a GTK 2015-ös csoportjában kezdenek el önállóan tanítani.
MaG által a tagoknak nyújtott támogatások és hozzájárulások
Összesen: 1.367.000 Ft
3. Adomány
Kozák Olivér az Alapképzés plusz workshop tréneri díját – 160.000 forintot – teljes
egészében az Egyesületnek adományozta.
Köszönjük szépen, Olivér!
A Flow Csoport továbbra is nagylelkűen ingyenesen bocsátja rendelkezésünkre a
termeit megbeszélésekre, illetve helyet ad a könyvtárnak.

Képzéseink
1. Alapképzés
Továbbra is folytatódik az Alapképzés. 2014-ben nagy sikerrel, tavasszal és ősszel is
teltházas csoportok indultak.
Ősszel indult a 10 csoport.
Elkészült Jókay Rita és Viga Orsi fejlesztésében az Alapképzés tananyag fejenként
100.000 Ft díjazás ellenében, ami gyakorlatilag az első magyar nyelvű átfogó Gestaltos
írás.
2. Alapképzés Plusz – Gestalt Plusz
Három Alapképzés Plusz programunk volt, nagy sikerrel. A programokat Sarkadi Tünde
szervezte, aki azóta lemondott erről. Az új szervező személye vagy csapat kialakítása
folyamatban van. A program új neve: Gestalt Plusz, és nem csak Alapképzést
végzetteket várunk rá.
A megvalósult programok:
Megfigyelés:
Csoport:
Dönt És:

Kozák Olivér
Jókay Rita és Moldován Edit
Szabó Andrea és Moldován Edit

3. Gestalt Terápiaképzés (GTK)
 GTK10 A 2010-ben elindult 4 éves terápiaképzés első évfolyamából
mindannyian sikeresen levizsgáztak a negyedik év végén, és minden résztvevő
megkapta a diplomáját.
 Páran már az EAGT akkreditációs eljárást is befejezték, és megkapták a
minősítésüket.
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GTK13 A Gestalt Terápiaképzés 2. évfolyamából valamennyien sikeresen
levizsgáztak az első évben, és lemorzsolódás nélkül, mindenki tovább folytatta
a képzést 2014 szeptemberében.
A GTK 2015-ös csoportba már 13 jelentkezési lap érkezett be.

4. Külföldi trénerek által tartott workshopok
2014-re meghívtunk két külföldi trénert is
 Talia Bar-Yoseph Levine "Rend és káosz" címmel tartott Gestaltos
szervezetfejlesztési tréninget, 23-an vettek részt rajta.
 Jay Levin terápiás-szupervíziós képzést tartott májusban Szégyen témában,
10 résztvevővel.
Közösségi események
1. Gestalt Hétfők
2014. október óta elindult egy új kezdeményezés. Minden hónap 3. hétfő estéjén a
Kőlevesben találkoznak kötetlen formában, akik a Gestaltról szeretnének beszélgetni,
többet megtudni vagy csak találkozni egymással és ismerkedni, beszélgetni. Többen is
jöttek már a Facebook oldalunkon keresztül.
2. Alapképzés ünnepség
2014. december 5-én annak megünneplésére, hogy az Alapképzésben a 10. jubileumi
csoportunk is elindult, Mikulással egybekötött ünneplést rendeztünk a Kőlevesben.
A rendezvény nagyon jól sikerült, sokan eljöttek volt alapképzéses diákok, tanárok és
MaG-tagok.
Volt igazi Mikulásunk is Schmideg Ádám személyében
3. Facebook
Új Facebook csoport nyílt Szalai Judit és Horosz Réka szervezésében Gestalt Live
néven, ahol mindenki, aki érdeklődik a Gestalt iránt csatlakozhat, információkat
oszthat meg, kommunikálhat
4.Gestalt Estek
2015. januárban nagy sikerű Gestalt Est volt a Roots konferenciáról.
Projektcsapatok
3 projektcsapat alakult meg
1. Önkéntes munka a Baptista Szeretetszolgálatnál
A társadalmi felelősségvállalás fontossága megjelent az egyesületben. 8 hónapja
dolgozik a projektcsoport azon, hogy egy olyan terapeutákból, coachokból,
szervezetfejlesztőkből álló teamet hozzunk létre, ahol önkéntes alapon segítséget
tudunk nyújtani egyéneknek vagy csoportoknak, akik hátrányos helyzetben,
krízishelyzetben, emberi jogaiktól megfosztott vagy traumatikus helyzetben vannak
vagy azt éltek át.
Jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni nemzetközi
projektcsoportjával alakul az együttműködés.
A konkrét munka várhatóan szeptemberben tud elindulni, addig az előkészületek
folynak.
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2. Könyvek, cikkek fordítása projektcsapat
Mivel szinte alig van magyar nyelvű Gestalt irodalom, ezért a projektcsapat tagjai
egyelőre azon dolgoznak, hogy a legfontosabb cikkek és könyvek magyar nyelvre
történő fordítása elkezdjen megvalósulni.
Ez részben a Gestalt ismertté tétele szempontjából, részben pedig a képződő
Gestaltos szakemberek tanulmányai és szakmai fejlődése szempontjából fontos.
3. Saját hely projektcsapat
Szeretnénk egy saját helyet, ami otthont adhatna a képzéseinknek,
megbeszéléseinknek, könyvtárunknak, ahol szakemberek dolgozhatnak, és ahol a
tagság kötetlenül találkozhat.
4. Tagságkutatás projektcsapat
2013. év végén alakult meg a projektcsapat, és 2014. év elején tartottak egy találkozót
a Kőlevesben, ahol az eredményeket a tagokkal közösen feldolgozták. Szalai Judit és
Bozsogi Dia személyesen volt ott, Kozák Olivér skype-on csatlakozott. A tagságból 7en jöttek el. Az összefoglalót Malatinszky Judit állította össze, és küldte el a teljes
tagságnak.
Nemzetközi kapcsolódásaink
1. Nemzetközi konferenciák
 2014 szeptemberében Malatinszky Judit vett részt az AAGT konferencián.
 2014 szeptemberében Jókay Rita, Moldován Edit, Szabó Andrea és Kozák
Olivér a Roots konferencián.
 2015. márciusban Malatinszky Judit és Vattay Dani a Leaders Konferencián.
Célunk, hogy a nemzetközi kapcsolatainkat erősítsük, és minél több Gestaltos
szervezettel kapcsolódjunk.
2. EAGT
A MaG az EAGT tagja, és egyben Nemzeti Gestalt szervezet is, és mint ilyen,
képviseltetjük magunkat az EAGT elnökségében.
Erős Ila a MaG képviseletében rendszeresen részt vesz az üléseken, erről összefoglalót
ír a tagságnak, illetve beszámolót ír az EAGT időszakos Hírlevele részére arról, hogy
mi történik a MaG háza táján. Ez elektronikus formában az összes EAGT taghoz eljut.
3. IGold – ügyfél
2014 szeptemberében újra Magyarországon járt az egyik legnevesebb Gestalt-alapú
szervezetfejlesztési képzés. Bence Judit kezdeményezésére, Kozák Olivér
szervezésében a MaG is ott volt az ügyfélszervezetek között, mely sok érdekes
felismerésnek, párbeszéd kezdetének adott teret.
Kapcsolódásaink még
1. Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége
A Szövetség megkereste a MaG-ot, hogy örülnének, ha mi is csatlakoznánk a tagok
közé. Mivel a MaG tagjai között sok Gestalt-alapon dolgozó coach is van, ezért úgy
döntöttünk, hasznos lehet, ha taggá válunk a Szövetségben, és beadtuk a csatlakozási
szándékunkat.
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Ezzel lehetővé válik az, hogy akik a MaG honlapján Gestaltos coach szakemberként
fenn vannak és megfelelnek a Szövetség feltételeinek is, azok felkerülhetnek a
Szövetség szaknévsorába.
2. Gestalt témájú megjelenések
A Pszichoterápia c. lap szerkesztősége egy interjúsorozat keretében meghívta az
egyesület elnökségét egy beszélgetésre. Bence Judit, Malatinszky Judit és Vattay Dani
voltak ott az elnökségből. Az interjú megjelent a Pszichoterápia c. újságban.
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2. sz. Melléklet
Pénzügyi beszámoló 2014. január 1. – december 31.
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MaG által szervezett programok pénzügyi eredménye
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