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Magyar Gestalt Egyesület
Elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
2017. március 6. 16,00-20,00 óra
Helyszín: Budapest, Anahata, VII. ker Hernád utca 40.
Jelen van:

Dr. Stefany-Toth Judit, Antal Olívia,
Mondok Árpád, Vattay Dániel

Levezető elnök:
Dr. Stefany-Toth Judit
Jegyzőkönyvvezető: Antal Olívia
Napirendi pontok:
1) Dokumentumok tárolása
2) EAGT board meeting beszámoló
3) NOGT képviselet
4) EAGT Konferencia BP 2019
5) Intézeti munkacsoport találkozóra készülés
6) Pályázati elbírálási rendszer
7) 2017 évi marketing terv elfogadása
8) Pályázottak utánkövetése
9) Könyvelés
10) Rendes évi közgyűlés időpontja

1) Dokumentumok tárolása
A MAG dokumentumait ezentúl Google Drive-on tároljuk. Az elmúlt 10 év
anyagát, ami jelenleg egy külső sezerveren van, importáljuk ide. A Drive
hozzáférése elnökségi tag vagy admin váltáskor frissül. A tárolás
áthelyezéséenek felelőse: Petka Krisztina
Határidő: 2017 augusztus 31.
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2) EAGT board meeting beszámoló
Mondok Árpád képviselte a MAG-ot, Hollandiában. Prezentálta a 2019-es
budapesti EAGT konferencia terveit és előzetes költségvetését. A boardban
a lokáció egyöntetű egyetértésst és örömet váltott ki.
Felállt egy kommunikációs stratégia munkacsoport, amelyben a finn és a
horvát kollegával Árpád is részt vesz. Készül egy stratégiai cél terv arról,
hogyan tudja az EAGT személyesebbé tenni adott csoport számára az
üzenetét, és tud kapcsolatot teremteni. Ehhez a kutatási csoporthoz lehet
csatlakozni tőlünk is.
A meetingről készült beszámoló itt olvasható:
.http://gestalt.hu/mondok-arpad-eagt-board-meeting-2017-marcius-3-4hollandia-zaandan/
3) NOGT képviselet
A mindenkori NOGT képviselő feladatai és ahhoz kapcsolódó elvárások,
kritériumok nem voltak írásban rögzítve. Ezt pótolandó készült egy ilyen
képviseleti leíró lista.
Röviden: aktívan részt vesz a nemzetközi vérkeringésben, hozza-viszi a
híreket az EAGT és enökség illetve tagság között, információkat gyűjt és
oszt meg, lobbyzik. Gestaltot, mint szakmai ügyet képviseli. Megbízás
időtartama három év év.
Az NOGT képviselőt az elnökség választja és bízza meg. Az NOGT
képviselet feltétele, hogy a képviselő EAGT akkreditált terapeuta és aktív
Mag Tag legyen.
A NOGT képviselőt leíró dokumentum végleges változata a Határozatok
könyvébe kerül.
4) EAGT Konferencia BP 2019
Boarddal közösen rögzített időpont 2019 szeptember 19. Az EAGT felé
történő kommunkációban tévedés történt, mert előzetesen a Konferenciára
az ajánlatokat augusztus hónapra kértük be. Az EAGT –nek kommunikált
szeptemberi időpont miatt új ajánlatokat kell a munkacsoportnak
bekérnie.Amennyiben a szeptemberi időpont növelni fogja a Konferencia
köldtségeit az EAGT-t értesíteni kell arról, hogy a Konferencia időpontja az
általunk javasolt augusztusi dátum.
5) Intézeti munkacsoport találkozóra készülés
A leendő intézet tervezett alapítói és az elnökség találkozót tartanak március
9-én. EAGT és EAP elvárásokból Vattay Dani felkészül erre. A MaG NOGT
–ként vagyis az EAGT nemzeti Gestalt szervezeteként való működése adja a
mindenkori Tréining Intézetek , szakmai és minőségbiztosítási felügyeletét,
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akkreditációját. Ugyanakkor a Mag mint NOGT nem lehet tulajdonos. Erre
vonatkozóan fél éves írásbeli és szóbeli egyeztető tárgyalásokat folyattunk
az EAGT elnökével, a Tréning Intézetek akkreditációs Bizottságának
vezetőjével és az NOGT felelőssel és az EAGT egyértelmű álláspontja ,
hogy a MaG amennyiben meg akarja tartani az EAGT-ben való nemzetközi
képviseleti és felügyeleti jogot adó statuszát , akkor
nem hozhat létre
Tréning Intézetet és abban tulajdonos sem lehet.Az elnökség az EAGT
pontos elvárásai alapján előkészíti a döntést.
6) Pályázati elbírálási rendszer
Szepesi Zsuzsa által kidolgozott tervet Vattay Dani március 30-ig összefésüli
azzal a pályázati rendszerrel amit az elnökség a továbbtanulásokra dolgozott
ki .Dani a javaslatot április 1 –ig az elnökség elé terjszeti.
7) 2017 évi marketing terv elfogadása
A MAG marketing és kommunikációs tervét Mondok Árpád kidolgozta és
azt a mai nappal elfogadtuk. Következő lépésként Árpád vállalta, hogy a
tervet lépésekre, illetve projektekre
bontja és feladatköröket rendel
hozzá.Eután a feladatkörökhöz projektcsapatokat keresünk akik vállaják az
adott marketing területet
8) Pályázottak utánkövetése
Jelenleg a pályázatban részesültek még nem fejezték be vállalásaikat. Ebben
segítenek a marketing tervben felállított posztok, ezekben lehet újabb
vállalásokat tenni.
9) Könyvelés
Határozatok könyvébe kerül, hogy ezentúl minden év április 15-vel a GTKsok egyenlegközlőt az aktuásis számlatartozásikról kapnak. Így lesz idő
tisztázni a fizetési részleteket a vizsgákig.
10) Rendes évi közgyűlés időpontja
2017 május 30 17,30. megismételt közgyűlés ugyanaznap 18 óra.

Elmaradt napirendi pontok:
• Coahszövetség- szakember lista frissítésre felhívás
• Terápiás első alapinterjú kérdőív javaslat
• Fordított cikkek sorsa - fordítási munkacsoport beszámoló
• workshop szervezés szabályai, elfogadtatás az NGI-al
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• Weboldal tovább lépés
• SFU tovább lépés
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