ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. május 5.
Készült: 2015. május 5-én, 10.00-13.00 óráig
Helyszín: 1146 Budapest Zichy Géza utca 5.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Antal Lívia
Levezető elnök: Malatinszky Judit
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia
Napirendi pontok:
1. GTK15 interjúk és találkozó
Bozsogi Dia és Szabó Andi elkezdett interjúzni a jelentkezőkkel. Az összes
interjú után Malatinszky Judittal és a norvégokkal egyezteti a tapasztalatokat.
Június 12-ére szervezünk találkozót a leendő csoportnak. 17-20 óra közöttre
tervezzük, részt vesz az új csoport, az elnökség és a leendő tanárok, a norvégok
közül Daan van Baalen mondana pát szót.
Helyszínt Antal Lívia szervezi. Az elnökség megszavazott 50.000 Ft
költségvetést ehhez.
Dia kiküldi a csoportnak az időpontot, BJudit szól a tanárjelölteknek.
2. GTK Szupervizor képzés
A terápia képzés része a szupervízió is, itt is szükség van arra, hogy a magyarok
’beszálljanak’ a képzésbe. A norvégoktól kaptunk ajánlatot szupervizor képzésre,
azzal, hogy kapcsolódjunk be az ő képzésükbe ott helyben, egyelőre konkrét ár
nélkül. Ez egy az EAGT által akkreditált szupervizor képzés, kb évi 5x 2 nap
Osloban. Elkezdtünk beszélgetni arról, milyen más lehetőségeink vannak,
felmerült egy lengyel képzés.
MJudit vállalta, hogy ír egy levelet a GTK10-es végzett csoportnak, és a GTK
tanárképzésben részt vevőknek, hogy kit érdekel a szupervíziós képzés.
A norvégok felé teszünk egy javaslatot az ár kapcsán, közben átgondoljuk az
egyéb lehetőségeinket is. Előzetesen beszéltünk velük arról, hogy más képezze a
szupervizorokat és nem ők, erre nem tűntek nyitottnak.
3. Tali Mirkin
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Erős Ila szervezett egy tréninget vele júniusra, és egy plusz napot marad. Két
dolog is felmerült, BJudit javasolta, hogy legyen szupervízió fél napban, a
GTK15 csoport csoportterápiába gondolkodik, és ez ügyben találkozna vele.
Ila felé jelezzük mindkét igényünket, és kérünk az első verzióra árajánlatot.
4. Jay Levin workshop
A jelenlegi jelentkezések alapján veszteséges lenne a program. Felmerült, hogy
lemondjuk-e, vagy vállalja-e a MaG a veszteséget, kb 350ezer forintot. A
jelenlévők szavaztak, hogy a program megvalósuljon-e: ketten igennel szavaztak,
egyvalaki tartózkodott, egyvalaki akkor támogatja a program megvalósítását, ha
maximum 200.000 Ft veszteséget termel.
Az elnökség elkezd azon dolgozni, hogy a program minimális veszteséggel
megvalósuljon.
Antal Lívia beszél Danival, a workshop szervezőjével és mindenki vállalt valami
plusz feladatot ez ügyben, a cél a veszteség minimalizálása.
Következő elnökségin újra elővesszük a témát, és beszélünk a szervezéssel és az
árképzéssel kapcsolatos tanulságokról.
5. Coach Szövetség
Vattay Dani vett részt a Közgyűlésen, ahol a csatlakozásunkról döntöttek.
Az éves tagdíj 80.000 Ft, időarányosan az idei évre 53.000 Ft-ot kell fizetnünk.
Jövőre az éves tagdíj kevesebb lesz, 60.000 Ft.
Malatinszky Judit lesz az állandó képviselő, Antal Lívia lesz a meghatalmazott
képviselő (aki a MaG nevében eljár, ha MJudit nem ér rá). Somogyi Andit lesz
az adminisztrátorként megjelölve, azzal, hogy majd az utódja fogja elvégezni az
ehhez kapcsolódó feladatokat.
Malatinszky Judit körbeír a tagságban, hogy mivel delegálhatunk tagokat, lehet
csatlakozni még bizottságokba: etikai, képzési bizottságba, illetve a 2015-ös
coach kutatási projektcsapatba.
Év végén megnézzük, hogy megéri-e hosszú távon csatlakoznunk – jó
egyensúlyban van-e a tagdíj vs amit a tagok nyernek a tagsággal.
6. Fordítás projektcsapat
A projektcsapat kidolgozott egy javaslatot, miszerint önként jelentkezők a
MaG-ból belső elszámolás mentén fordítsanak olyan angol irodalmat, ami
hasznos lehet saját használatra, illetve a Gestalt népszerűsítésére is. A fordítás
fókusza a terápia képzés irodalomjegyzéke. A belső elszámolás alapja kb. a piaci
ár harmada, karakterenként 1 Ft. A lektorálási díj ennek a harmada. A fordítási
díjazást a MaG által szervezett képzésekre lehet beszámítani.
A fordítás során ellenőrző pontokon nyomon követik a fordítás minőségét,
hogy időben kiderüljön, megfelelő színvonalú-e a munka.
2

250.000 Ft-ot jóváhagyott az elnökség mint 2015-ös fordítási költségkeret.
Abban maradtunk, hogy a kísérleti időszak után megvizsgáljuk, hogyan
működik a rendszer, és az alapján hozunk döntést a továbbiakról. Felmerült egy
Gestaltos alapkönyv fordítása is, ez azonban nagyobb költség lenne, így ezt
egyelőre nem szavazta meg az elnökség. A kiadás, terjesztés kérdése még nem
kidolgozott.
7. Pénzügyi terv: 3-5 éves
Éves pénzügyi tervünk nem szokott lenni, de az emelkedő költségvetés miatt
igényünk van arra, hogy tervezhető legyen, mire költjük a pénzünket, mire
mennyit szánunk előre. Ez egyelőre csak felvetődött, beszélni fogunk még erről.
8. Támogatási Bizottság
Időközben megalakult a támogatási bizottság és elindult a munka. Zajkás Gergő
jelezte, hogy a csapat élére állna és – mivel nem volt önként jelentkező – a
tagokat meghívással toborozzuk. Szepesi Zsuzsa és Ilyés Gábor már ’beszállt’.
Az elnökségből Bence Judit vállalta, hogy részt veszt a koncepció kialakításában,
Bozsogi Dia pedig, hogy részt vesz a működtetésben. Egy találkozó már volt,
ahol Gergő, Zsuzsa és BJudit nagy lelkesedéssel el kezdte kidolgozni az
alapelveke. Ezt a beszélgetést folytatják még májusban. Idő hiányában
tartalmilag nem tudtunk beszélni róla, a következő alkalommal folytatjuk.
9. Pályázati támogatások
Domokos Judit a Gestalt Terápiaképzés elvégzéséhez adott be pályázati támogatást
200.000 Ft-ra. Az elnökség 150.000 Ft támogatást jóváhagyott. Judit vállalta egy
összehasonlító tanulmány elkészítését Joseph Zinker: Creative Process in Gestalt
Therapy c. könyvének 10. fejezete (Castanedian Vision) alapján. Össze szeretné
hasonlítani Zinker és Castaneda Gestalttal kapcsolatos gondolatait és nézeteit. A
tanulmányt július végéig készíti el.
Vinkler Zsuzsi egy Edinburgh-i Gestalt workshophoz kért pályázati támogatást,
amit Ruella Frank fog tartani. Az elnökség megszavazta a kérelmezett 50.000 Ft-ot.
Zsuzsi vállalta, hogy az ott tanultakat egy workshop keretében adja tovább az
érdeklődőknek, ennek pontos formájáról a képzés után egyeztetünk.
Elmaradt napirendi pontok:
 Képző Intézet – megosztani, amire a tanárképzésen jutottunk és megbeszélni
a következő lépéseket.
 Támogatási projektcsapat beszámoló
 Honlap fejlesztés
 Talia workshop 2015 októberében – javasolt dátum: október 1-3.
 Pénzügyes hirdetés
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 GTK13 pénzügyi beszámoló a GTK13 csapat számára
 Folyó alapképzés
 Programok időzítése, közös naptár
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