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Kozák Olivér támogatás: Olivér 31.000 Ft részvételi és 18.000 Ft utazási
támogatásban részesül, cserébe szívesen ír egy beszámolót róla, és a
helyszínen gardírozza Tali-t
Erős Ila támogatás: Ila szeretne részt venni a GISC egyik programján
(Execuitve Dynamics). Ehhez szeretné igénybe venni a GISC támogatás
fennmaradó részét (470 USD), és pályázott MaG támogatásra is, és az
elnökség megszavazott 116.000 Ft-nyi támogatást. Mivel ez több támogatás,
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mint a szokásos, többet is várunk cserébe: tartson Ila egy Gestalt Estet
belőle, tanítson egy modult az Alapképzés Pluszban, és a tanultakból
kifejlesztett saját tréningjére adjon 25% kedvezményt MaG tagoknak.
Malatinszky Judit támogatás: Pályázott a GTK képzés kapcsán 150.000 Ft
támogatásra, és az elnökség elfogadta. Arról még egyeztetünk, hogy cserébe
mit kérünk.
EAGT kapcsolattartó: Ádám lemondott erről a szerepről, Erős Ila
ideiglenesen átvette (az az elvárás, hogy EAGT-szintű terapeuta legyen az
illető). Február végén-március elején lesz egy General Board meeting
Amszterdamban, ahol minden országból részt vesz a képviselő. Ila kiutazását
a MaG finanszírozza, és egyeztetünk még vele arról, mit várunk, hogyan
képviselje ott a MaG-ot.
Mondok Árpád támogatás: az EAGT kutatásokról szóló konferencián való
részvételét támogatjuk a részvételi díjjal (46.000 Ft), cserébe Árpi behozza a
szervezetbe a tudást, pl. tart egy előadást vagy Gestalt Estet az ott
tanultakról. Az utazást ő fizeti magának.
Intagio: a MaG belépett a nemzetközi Gestaltos OD szervezetbe mint
egyesületi tag
GTK13 tandíjak: többen kértek a csoportból tandíjhalasztást és extra
részletfizetést, ezeket az elnökség minden esetben jóvá hagyta. Szeretnénk
egységesíteni ezeket a feltételeket, és megbeszélni, hol van a „végső határ”,
amikorra mindenképpen be kell fizetni a tandíjat.
GTK13 szervezés: Szabó Andrea vette kézbe végül a GTK13 szervezését, és
rengeteg munkája volt abban (aminek nagy része nyárra esett), hogy a
csoport a maximális 18 fővel elindult (és többen várólistára is kerültek). A
GTK10 elszámolás alapján a hivatalos szervező juttatása kb 412.000 Ft lett
volna (amit „le lehet járni”). Mivel Andival nem volt előzetesen ilyen
megállapodás, és az elnökségből mások is részt vettek a munkában, arra a
megállapodásra jutottunk vele, hogy 300.00 Ft-nyi részvételét támogatjuk
valamilyen általa kiválasztott képzésen. És ezúton is köszönjük a rengeteg
munkát – hatalmas sikernek gondoljuk, hogy 18 fővel elindult ez a csoport,
mivel a GTK a MaG kiemelt stratégiai fontosságú képzése, és ez elmúlt évek
kudarcai után nagyon kellett nekünk ez a lendület.
NOGT: Az EAGT rekord gyorsasággal elfogadta a NOGT regisztrációnkat.
A tagdíj 2013-ra 75+7,5 EUR, 2014-re 330 EUR, ami tartalmazza a NOGT
regisztrálási költséget is (amit 5 évente kell megújíttatni).
Fájlok tárolása: Bozsogi Dia és Kozák Olivér elkezdett dolgozni azon a
projekten, hogy a fájljaink tárolása hatékonyabb legyen, és mindenki
hozzáférhessen, aki éppen projekten dolgozik. Egyelőre próba üzemben a
Box.net rendszerét próbáljuk ki egy projektben (kérdőíves kutatás), és ha
beválik, akkor kiterjesztjük az összes projektünkre.
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Erős Ila visszajelzése
Ila év végén javasolt valamit, amit az elnökség nem fogadott be, és ő ezt
visszautasításként élte meg. Az elnökséget zártnak és kimerültnek is látja. Ezek
aztán a párbeszédben tisztázódtak, és az is, hogy az elnökség szívesen fogadja a
tagoktól a nagyobb bevonódást, ha közösen megtalálható annak a módja. És hogy
az ilyen párbeszédek jók, ezért megegyeztünk, hogy ha Ilának is alkalmas, szívesen
részt vesz az elnökségi üléseken - és természetesen ez bárki másra is igaz, nemcsak
őrá.
BJudit jó hír
Az IOSD-ból kivált a vezetőség, és létrehoztak egy külön (szervezetfejlesztési)
képzést. Több országban tartják. Az egyik helyszínre versenyben volt Berlin és
Budapest, és megnyertük. 2014 őszén jönnek majd, valószínűleg megint lehet
ügyfélnek jelentkezni, amit lehet, hogy MaG-ként megint megteszünk. BJudit
vállalta, hogy kézbe veszi az ügyfelek szervezését.
Szomato-terápiás hírek
A Szomato-terápiás Egyesület megkereste Diát, hogy tartson náluk előadást Fritz
Perls egy könyvéről. Ehhez megveszik neki az Ego, hunger, and aggression-t. Az
előadás május 12-én lesz.
MJuditot is megkeresték, hogy egészség témában tartson előadást, amit valószínűleg
Andival fog tartani.
Kérdőív
Sokat dolgoztunk rajta, jól sikerült. Nagyjából a tagság harmada töltötte ki,
dicsérték a kérdéseket. Február 13-án lesz egy esti találka, aminek keretében
feldolgozzuk az eredményeket és bandázunk.
Talia tréning
A Serando-ban a meglévő résztvevők éppen a határán vannak, hogy beférjenek.
Ezért nem fektettünk külön energiát abba, hogy non-profit résztvevők is legyenek.
Dia egyeztetett Talival skype-on, hogy milyen résztvevőkre és igényekre számítson.
Olivér részt vállalt abban, hogy “gardírozza”. Minden estére megvan a programja,
és hogy kivel tölti. Dia ez alkalommal nem vesz részt az általa szervezett
programon, hanem a szervezésért pénzt kap: a legolcsóbb részvételi díj összegét
(62.000 Ft), és ha a program nyereséges, akkor pluszban a profit 15%-át. Ezt az
elvet szeretnénk ezentúl minden MaG által szervezett programon alkalmazni
(kivéve az Alapképzést és a GTK-t).
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A tréningen ez alkalommal az elnökségből Szabó Andrea vesz részt önköltségi
áron.
Közgyűlés
Többen támogatták MJudit jelölését az elnökségre. Többen jelölték Zajkás Gergőt
is elnökségi tagnak. MJudit is kifejezi a saját belső motivációját azzal, hogy ő is jelöli
magát.
Fontos, hogy a közgyűlésen írjuk fel a jelenlévők nevét, címét.
A Bíróságtól végzés jött arról, hogy az Alapszabály-módosítást foglaljuk egységes
szerkezetbe. Ennek hátterében az áll, hogy új törvény született a civil szervezetekre
vonatkozóan. Megbíztunk egy jogi képviselőt, aki végzi ezt, illetve a felmerülő
további szükséges jogi munkát és bírósági ügyintézést. Mjudit fogja kézbe ezt a
szálat.
A közgyűlésre kell egy Elnöki lemondó nyilatkozat, valamint Elfogadó
nyilatkozatok az új elnöknek, ill. elnökségi tagnak – ezeket Dia intézi. És persze kell
pezsgő is.
Etikai bizottság
Megtartották az első ülésüket (Molnár Tibor, Malatinszky Judit, Máté Bea).
Összegyűjtötték, milyen feladatai vannak a bizottságnak:
 Állásfoglalás etikai ügyekben
 Konzultáció etikai dilemmák esetén
 Szakmai támogatás
 Publikáció szakmai etikai témákban
 Etikai panasz esetén az eljárás megindítása
Hosszabb távú kérdések/teendők merültek fel:









Találkozó és megbeszélés az elnökséggel.
Köszöntő és rövid bemutatkozás valamint ismertető a honlapra a
Bizottságról
Kerekasztal-beszélgetés a tagsággal az Etikai kódex kapcsán – Gestalt Est
keretében
Az Etikai kódex aktívvá tétele az Egyesületben. Jelenleg az Etikai kódex
követését az EAGT csak azoktól várja el, akik EAGT-szintű terapeuták, de
jó volna lehetővé tenni másoknak is, hogy csatlakozzanak mint terapeuták
Szupervízió lehetősége vagy kötelezősége a terapeuták számára
A többi terápiás egyesülettel (család, hipno, stb) kapcsolatfelvétel, etikai
kérdésekben egyeztetni, tapasztalatokat gyűjteni
Hogyan lehetne szakmailag lobbizni (ez már túlmutat a bizottság hatáskörén)
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Úgy tervezik, hogy ha nincs külön ügy, akkor kéthavonta találkoznak.
Tagdíjfizetés
Soma intézi, kezdtek beérkezni a tagdíjak. Az utolsó negyedévben sokan léptek be.
Szeretnénk, ha idén elérnénk a 100-as határt a taglétszámban.
Az elnökség úgy döntött, hogy az éves bónokat a következő év első negyedévében
is el lehet használni.
GTK14 kóstoló
A csoportból is többen jelezték, hogy jönnek. Még kétszer tervezzük meghirdetni.
Arra számítunk, hogy kb. 10-12 ember fog jönni. Akik bejelentkeztek, azok
többsége új ember, ennek örülünk.
Alapképzés
Az őszi alapképzés 10ezer Ft mínusszal, majdnem nullszaldón zárt. Megy tovább,
indul a tavaszi csoport. Nagyrészt összeállt a program kilenc trénerrel. A modulok
változatlanok, a párok valamennyire változtak a szerint, hogy ki mikor ér rá. A MaG
szerződést fog kötni a trénerekkel, amiben lefektetjük, hogy milyen elvárásaink
vannak. Kimondtuk, hogy Viga Orsi a képzés vezetője, és egyeztetjük, hogy ez
pontosan milyen jogokkal-kötelezettségekkel jár.
Alapképzés Plusz
Meghirdettük. Mindenki beszélt már Tündével. Andi vállalja, hogy lesz az elnökségi
kapcsolattartó. Az első alkalom után megbeszéljük vele a tapasztalatokat, és a
szerint tárgyaljuk majd meg a továbbiakat.
Tünde a szervezésért ingyenes részvételt vagy a legolcsóbb részvételi díjnak
megfelelő díjazást kap, és ha a program nyereséges, a profit 15%-át.
Működésünk
Beszélgettünk a működésünkről, és hogy hogyan változik ez azzal, hogy más lesz az
elnök, lehet új elnökségi tag és BJudit elmegy szülni.
Sokat dolgozunk, sokszor többet, mint „jól esik”. Gondolkodni szeretnénk a
működésünkről, a munkánkról, annak mennyiségéről. Esetleg járjon minden
elnökségi tagnak „éves szabadság”.
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Fordítás, lektorálás
A Bozsogi Dia, Szobonya Laci, Varga Zsófi által fordított Yontef-cikket Szepesi
Zsuzsa lektorálta. Felmerült, hogy adjuk-e ki valamilyen füzet formájában – nincs
döntés.
Feladatok leosztása
Az elnöki szponzor lényegében önállóan dönt a projektjeiről. Az elnökséget
tájékoztatja a pénzügyi, stratégiai, ill. fontosabb döntések előtt és/vagy támogatást
kér, ha úgy érzi. A tapasztalat szerint van, akinek jobb, ha ketten vannak egy
projekten az elnökségből.



Admin háttér: Dia
Alapképzés Plusz: Andi, BJudit
Alapképzés: MJudit,
Etikai bizottság: MJudit
Facebook: Dia
Gestalt est: ?
GTK13 kapcsolattartás: ?
GTK14: egész elnökség
Honlap: Dia
IGold: BJudit
Jay Levin tréningje: Dia
Jogi ügyek: MJudit
Kérdőív: Dia
Kóstoló GTK14: Andi
Szomato előadás: Dia
Tagdíjfizetés: Dia
Tali tréning: Dia
Train-the-trainer: egész elnökség?, kontaktszemély?
Támogatások: Dia



Magház: MJudit




















Ezt a felosztást majd újranézzük, ha kialakul az új elnökség.

GTK train-the-trainer



A norvég intézet elfogadta Moldován Edit, Jókay Rita, Viga Orsi és Máté
Bea jelentkezését leendő GTK tanárnak, így megindul a kiképzésük.
Bence Judit szintén jelentkezett, az ő interjúja folyamatban van.
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Jókay Rita menet közben visszalépett a tanárságtól.
A GTK13-as csoportban Máté Bea és Moldován Edit hospitál.

Teendők:




Összegyűjteni nyitott kérdéseket, amiket egyeztetni kell Daan-ékkal és/vagy
a tanárok vs MaG között
Kommunikálni a csoporttal a 2013-as csoporttal és biztosítani, hogy legyen
folyamatos párbeszéd
Pénzügyi kérdések; módosul-e a költségvetés, ha változik a tanári
programban résztvevők száma
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