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1) Tagdíj fizetés
Február 28 a kedvezményes tagdíjfizetés határideje. Kuponkedvezmény a 2017.02.28-ig
beérkezett befizetésekre érvényes és az adott évben használható fel. Az Alapszabály március
31-t jelöli meg a végső tagdíj fizetési határidőnek. A számlákat Petka Kriszta február 15-ig
állítja ki.
A tagok magánszemélyként vannak nyilvántartva a taglistában. A számlát csak az ő nevére,
címére tudjuk kiállítani. Nem jogszerű cégnévre számlát kérni
Tört évre vonatkozó tagdíjfizetés rendszere:
Julius 1 utáni belépéskor a tagdíj 18 000 Ft, ami a következő év végéig érvényes.
Adott évre 6000 Huf és egyben a következő évre is kifizeti a 12.000 Huf.
Szamlázz.hu - OTP internetbankon keresztüli azonnali fizetés lehetősége elérhető. A
számlaküldést követően az adott vevő a bankkártya adatok megadásával azonnali
tranzakciót kezdeményezhet, amelyről a bank fizetési értesítést küld a szamlazz.hu-nak, és a
számla teljesített státuszba kerül.
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2) Bankváltás
Rendben lezajlott. A bankváltás révén keletkező éves megtakarítás összege közel 100 000
Ft.
Az egyesület új bank számla száma: Raifeisen Bank 12010240-01574970-00100008
3) Könyvelő váltás
Megtörtént. Az átadás-átvétel zajlik.
4) Közgyűlés előkészítése
Alapszabályunk módosításának elfogadása a közgyűlés egyik napirendi pontja lesz. Erre a
módosításra azért van szükség, mert a hatályos jogszabályváltozások miatt néhány
kiegészítést vagy változtatást kötelezően át kell vezetni az Alapszabályban. Egyéb érdemi
változtatás nem történt. A módosított változatot Stefany-Toth Judit kiküldte a tagságnak.
Az iratok előkészítése megtörtént.
5) EAGT Konferencia szervezés 2019
Két rendezvény szervező cégtől kaptunk ajánlatot, amelyek elég anyagot tartalmaznak
ahhoz, hogy Mondok Árpád a márciusi EAGT board ülésen prezentáljon. Stefany-Toth Judit
és Kontra Eszter fogta össze a projekt csapatot és továbbra is lelkesek vagyunk.
Levelet küldünk a tagságnak, amelyben ötleteket kérünk a Budapesten rendezendő
konferencia címére. Eddigi címek voltak:
- 1998 Palermo: Hermeneutics and Clinical
- 2001 Stockholm: A Human Dialogue
- 2004 Prague: Tradition And Renewal
- 2007 Athens: Human Conflict
- 2010 Berlin: Lost in Transformation? - Changing Identities in a Changing World
- 2013 Krakow: The heART of connecting Co-creating individuals and communities
- 2016 Taormina: The Aesthetic of Otherness: meeting at the boundary in a desensitized
world
Nagyházi Szandra a projekt csoportban javasolt téma: „Bárcsak úgy élhetnénk, ahogy
élünk” (Woody Allen)

6) Határozatok Könyve
Petka Kriszta javaslatára ezennel bevezetjük a Határozatok Könyvét. Ide azok az elnökségi
döntések kerülnek sorszámozva, dátumozva, amelyek fundamentálisan és/vagy visszatérően
érintik az egyesület működését. Ezentúl az elnökségi ülések jegyzőkönyvében megjelöljük
azokat anapirendi pontokat, amikhez kapcsolódó döntés bekerül a Határozatok Könyvébe
és azokat petka Kriszta bevezeti az iratba. Fontos, hogyha változás történik egy-egy
témában, akkor nem új pontként, hanem a korábbi ponthoz változtatásként kerül rögzítésre a
követhetőség érdekében.
7) Támogatási rendszer kidolgozva
Hosszas párbeszéd, szempontok kidolgozás és finomítás után elkészült a Támogatási
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Rendszer. Az elnökség célja ezzel az volt, hogy a GTK-n végzettek elköteleződése az
egyesületi munka és a saját szakmai fejlődésük támogatásaként anyagi vonzatként is
megjelenjen. A magyarországi szakmai elismertség és hitelesség egyéni vállalások és
munkálkodás által tud megvalósulni és erősödni. Az egyesület szeretné ehhez a támogatását
adni. A végleges változatot Vattay Dani készítette el marathoni munkával. A Támogatási
Rendszert a közgyűlésen részletesen ismertetjük.
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