ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2014 március 5.
Készült: 2014. március 5-én, 17-20 óráig
Helyszín: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Zajkás Gergely, Szabó Andrea
Tagság:
Jegyzőkönyvvezető: Zajkás Gergely
Napirendi pontok és döntések:
1. SHAME Workshop
Dia beszámolt arról, hogy Jay Lewin-nel nagyon aktív és pozitív levelezést folytat.
A május 8-10-re tervezett programom maximum 18 fő vehet részt. Célcsoport:
Gestalt terapeuták, Gestalt tanuló terapeuták, Gestalt Coach-ok, más terapeuták,
más coach-ok. Előzetesen már legalább 12-en jelezték részvételi szándékukat.
Valószínű ennél nagyobb lesz az érdeklődés. Jay Lewin felvetette annak a
lehetőségét is, hogy nagyobb létszám esetén lenne egy „belső részvételi kör” és egy
„külső megfigyelői kör”, akik csak nézhetik és hallgathatják a belső kör munkáját,
de nem vehetnek részt aktívan. Az elnökség támogatja ezt a megoldást úgy, hogy az
aktív résztvevők csak olyanok legyenek, akik Gestalt-osok, és a megfigyelői körbe
jöhet bárki más. Dia tovább egyeztet és elkészíti a kalkulációt. A következő
elnökségin véglegesítjük.
2. THALIA képzés beszámoló.
Dia beszámolt a képzés pénzügyeiről, eszerint a program 1,27 millió forint
bevétellel, 821 ezer forint költséggel és a 15%-os szervezői díj levonása után
388 882 forint nyereséggel zárult. A résztvevői visszajelzések alapján a képzés
nagyon sikeres volt. Szeretnénk Thaliát jövőre visszahívni.
A téma kapcsán hosszan beszéltünk a MAG tagság levelezőlistájának jelenlegi
használatáról is. Egyetértettünk abban, hogy jelenleg ezt a listát használjuk, és
használja bárki olyan információk megosztására, hirdetések közzétételére, amik nem
feltétlen kapcsolódnak közvetlenül a MAG által szervezett tevékenységekhez. Ezzel
csak az a baj, hogy nem különül el világosan MAG tevékenység az egyéb
tevékenységtől és zavart okozhat a tagság körében. Fontos számunkra, hogy
erősítsük a MAG „márkanevét”a tagságon belül és kívül egyaránt és a jelenlegi
helyzet ezt nem támogatja. Tartalmas vita alakult ki, sok szempont került elő és
1

több ötlet, megoldási javaslat is elhangzott. Abban döntöttünk, hogy most nem
döntünk és még tovább akarunk gondolkodni. Egy következő elnökségin több időt
szánunk erre a témára.
3. Szerződés, Megbízási díj
A téma Olivér levele kapcsán merült fel és arról szól kössünk-e egységes megbízási
szerződést a MAG képzéseken előadókkal. Judit konzultált a jogásszal, aki
egyértelműsítette, hogy egyesületi tagoknak lehet díjat fizetni az egyesületi munka
ellentételezéseként. Arról döntöttünk, hogy lesz egységes megbízási szerződés és
annak tartalmáról kikérjük az ügyvéd tanácsát, valamint hozzátesszük saját
tapasztalatainkat (Gergő/Dia szerződésminták). Erről szeretnénk egy külön
megbeszélést tartani a közeljövőben, hogy véglegesítsük a szerződést.
4. AK +
Összességében az AK + képzésekre egyelőre nincs nagy érdeklődés. Beszéltünk
arról, hogy kinyitnánk a képzést külsősök felé és nem kérnénk Gestaltos alapokat a
részvételhez.
Itt felvetődött az, hogy feldolgozzunk az eddigi MAG-os képzések résztvevői listáit
és egységes nyilvántartást hozunk létre – Gegrő vállalta ezt, Dia küldi az eddig
meglévő nyilvántartásokat. Az a cél, hogy a hírlevére kerüljön fel mindenki, aki már
volt MAG-os képzésen.
5. MAG Kérdőív élményfürdő
Dia és Judit beszámoltak a kérdőív feldolgozásáról. Judit összesíti az eredményt,
amiről a következő elnökségi ülések egyikén beszélünk. Judit részletes összefoglalót
küld a tagságnak arról, hogy milyen eredmény született.
6. Forint / Euro
Az elnökség döntött, hogy a GTK 2013 következő 3 évére, a norvégoknak
kifizetendő díj felét Eurora váltja most. Figyelni fogjuk az árfolyammozgást és ez
alapján döntünk később további lépésekről.
7. GTK 2014
Andi beszámolt a legutóbbi kóstolóról. Nagyon bíztató a kép és úgy tűnik komoly
érdeklődés van a képzés iránt. Az eddigi tapasztalat az, hogy minden kóstolón
megjelennek újabb emberek. A múltkorin 10-12 fő résztvevő volt. Összesen 9
nagyon komoly érdeklődő van. Újabb kóstolót április elején tervezünk. A képzés
minimum 13 fővel elindul.
8. Mi a Kóstoló
Tisztáztuk, hogy a kóstolót azért szervezzük, hogy a GTK 2014-et népszerűsítsük
és elindíthassuk. Amennyiben valaki, az általa szervezett Gestalt-alapú képzését
szeretné népszerűsíteni, úgy azt a MAG által felajánlott ingyenes Gestalt Est
keretein belül teheti meg a jövőben.
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9. EAGT találkozó
Judit egyeztetett Ilával és megbeszélték, hogy a következő ülésen Ila is lesz és
részletesen megbeszéljük az EAGT találkozó beszámolóját.
10. Nyitott ügyek
Nyitott ügy volt a GTK képzés ÁFA mentessége, mely az egyik résztvevő kérése
alapján került ismét napirendre. A lényeg, hogy a GTK továbbra is Áfa-köteles
Magyarországon, de külföldiek esetében, ha rendelkeznek EU kártyával kiállítható
ÁFA-mentes számla.
Az elnökség megvitatta a GTK 2013 egyik résztvevőjének fizetési halasztás
kérelmét is és engedélyezte a 2013-14. évi képzési díj második felének halasztott
kifizetését legkésőbb 2014. április 12-ig. Tekintettel a késedelmes fizetésre, a
résztvevő, a szerződésben meghatározott késedelmi pótlékot köteles fizetni.
Idő hiányában elmaradt napirendi pontok:
1. NOGT – előnyök a MAG-nak
2. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
3. Operatív kérdések versus jövőépítés
4. Pályázás
5. MAG belső Brand
6. Elnökségi munka ellentételezése
7. Az elnökség működése (levelezés, találkozók)
A fenti pontokról a következő elnökségi beszélünk.
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