ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Magyar Gestalt Egyesület
2015. július 14.
Készült: 2015. július 14-én, 14.30-17.00 óráig
Helyszín: Budapest, Zichy Géza utca 5.
Jelen van:
Elnökség: Bozsogi Dia, dr Malatinszky Judit, Bence Judit, Antal Lívia, Vattay
Dániel, Vinkler Zsuzsi
Levezető elnök: Malatinszky Judit
Jegyzőkönyvvezető: Bozsogi Dia, Antal Lívia
Napirendi pontok:
1. Tali workshop
Dani kiküldte a meghirdetést. A frissített budget tervet Dani elküldi holnap az
elnökségnek, és a jóváhagyás után kiküldi a jelentkezési lapot.
2. Új adminisztrátor
Antal Lívia és Malatinszky Judit interjúztatta a jelölteket, és kiválasztották Petka
Krisztinát. Köszönjük nekik a munkát, és örülünk Krisztának!
Szerződést kötöttünk vele, megállapodtunk a konkrét feladatokról és a díjazásról.
A Flow irodában megkerestük azt a pénzügyest, aki érdeklődött a pozíció iránt,
hogy vállalja el havi 5.000 Ft díjazásért a helyhez köthető feladatokat (postabontás,
könyvtári könyvek átadása-visszavételezése, könyvelési anyagok összekészítése) – ő
igent mondott.
3. GTK tanárképzés
A Tanárképzés kapcsán nem született még konkrét szerződés a tanárok és az
Egyesület között, egymás felé elvárásokról és kötelezettségekről.
Szervezzünk egy közös találkozást a tanárjelöltek és az Elnökség között,
szeptemberre, ennek a felelőse MJudit.
Itt tisztázzuk a fontos kérdéseket: kizárólagosság, visszalépés következményei.
Egyvalaki előre bejelentetten hiányzott az egyik kétnapos tanárképzés alkalomról.
Nem volt arról megállapodás, hogy mi történik az ő díjával, neki kell-e kifizetnie, a
MaG fizeti, vagy szétoszlik a jelenlévők között. (A kérdés azért merül fel, mert a
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valós költségek alapján osztjuk szét a részvételi díjat, a felét a MaG fizeti, másik
felét a résztvevők.)
A jövőre azt a döntést hoztuk, hogy mostantól a képzési díjat kifizetik a résztvevők
akkor is, ha előre bejelentetten hiányzik egy train-the-trainer alkalomról.
A hospitálás alkalmak kapcsán az Egyesület a díj felét fizeti mostantól, tehát vagy 2
résztvevő legyen, vagy 0. Ha egyvalaki megy, akkor rá esik a két résztvevő által
fizetendő díj. Az Elnökség bátorítja a tanárjelölteket, hogy minden modulon
hospitáljanak ketten.
A jelen helyzetben az Elnökség döntése: mivel a felelősség mindkét oldalon
megjelenik azzal kapcsolatban, hogy nem volt tiszta megállapodás az ilyen esetekre,
ezért azt a döntést hoztunk, hogy a résztvevő a rá eső díjnak csak 50%-át fizesse
meg, és a másik felét vállalja a MaG.
A MaG leendő adminisztrátorát kérjük majd meg a teremfoglalásra és a budget terv
és pénzügyi beszámoló elkészítésére.
4. Beszámolóa Ruella Frank workshopról – Edinburgh, Vinkler Zsuzsi
Zsuzsi a MaG támogatásával utazott Skóciába Ruella Frank workshopjára, és
mesélt kicsit az élményeiről.
5. Alapképzés 2015 tavasz pénzügyi beszámoló
9 résztvevővel 70.000 Ft nyereséget termelt a program, és Viga Orsi előkészítésével
Moldován Edit összefogásával valósult a képzés. Tanárok voltak: Bozsogi Dia,
Jókay Rita, Kis-Tamás Loránd, Malatinszky Judit, Moldován Edit, Molnár Tibor.
A visszajelzések nagyon jók, a résztvevők kimondottan elégedettek voltak.
Egy résztvevő pályázati támogatással volt jelen, augusztus 31-ig küldeni fogja az
összehasonlító tanulmányt, amit vállalt.
6. Alapképzés 2015 ősz budget terv
A visszajelzések alapján úgy döntöttünk, hogy a ciklus modult kiterjesztjük 1,5
naposra. Dia készített ez alapján új költségvetési tervet, ami alapján az új díjakat az
elnökség elfogadta. Alapdíj: 115.000 Ft, SzMT tagoknak 104.000 Ft, MaG-tagdíj
92.000 Ft.
7. Szupervizor képzés
A GTK képzéshez szükség van akkreditált szupervizorokra is az Egyesületben. Ezt
2 éve már tudjuk, de eddig nem indult el a képzés. Most felvettük újra a szálat a
szupervizor képzés tárgyában.
Beszéltünk arról is, hogy a szupervízió nincs még pozícionálva az Egyesület
működését és jövőjét nézve. Az Egyesület hazai pozíciójának erősítéséhez
alapvetően fontos a szakmai hitelesség megtámogatása szupervizori szolgáltatással.
A szupervízió a legtöbb Egyesületben és a pszichológusok köreiben ’update’.
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Nyitott kérdések maradtak:
- pontosan milyen keretekkel (képző intézet, óraszám, költség) induljon a
képzés
- az eddigi szupervizorképzés iránt érdeklődők közül hányan jelentkeznének
biztosan
- hány szupervizor látszik szükségesnek az egyesületi érdek szempontjából
- a tanárképzéshez hasonlóan az Egyesület támogatja-e és mennyivel a
szupervizorok képződését, illetve mindenkit vagy csak azokat, akik az GTK
képzés szempontjából szükségesek
- a jelenlegi norvég javaslat milyen előnyökkel es hátrányokkal jár a
tanárjelöltekre nézve
Továbblépés:
- tanárképzésben résztvevők egyeztetnek
- az elnökség a norvégokkal Skype beszélgetést kezdeményez a tisztázandó
kérdésekben
Elmaradt napirendi pontok:
 Elnökhelyettes választása
 Képző Intézet
 Honlap fejlesztés, programok időzítése, közös naptár
 2016 tréningtervek (pl. Ariel Blair)
 találkozó a Pszichoterápiás Tanács elnökével – felkészülés
 Projekttémák:
o Fordítás
o Támogatás
o Saját hely
o Baptisták
 Középtávú pénzügyi terv
 Coach Szövetség nyitott szálak
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