!

Magyar Gestalt Egyesület
Elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
2016. december 5. 15,30-18 óra
Helyszín: In-Spirál Képzőhely
Budapest, 1133 Tutaj utca 6/A
Jelen van:
Elnökség:

Dr. Toth Judit, Antal Lívia,
Kontra Eszter, Mondok Árpád,
Levezető elnök:
Dr. Toth Judit
Jegyzőkönyvvezető: Antal Lívia
Napirendi pontok:

1. MA képzés
2. Pszichoterápiás Folyóirat ankét
3. Etikai és Fellebbezési bizottságok jelenleg
4. Bank váltás
5. Közgyűlés időpontja
6. Fordító projekt beszámoló
7. Web oldal aktuális
8. EAGT konferencia felvetés

I.) MA képzés
A Gestalt Center által szervezett 2017 szeptemberében kezdődő MA in Gestalt
Therapy Theory Studies nevű képzés anyaga összeállt. Mondok Árpád
megosztotta a végzett és végzős terapeutáknak emailben a jelentkezési
kritériumokat. A jelentkezési határidő február 28.
Az egyesült érdeke a hitelesség növelése és fenntartása. Az első generációs
EAGT akkreditált terapeuták képződése fontos kérdés. Emiatt az elnökség
támogatási rendszer kidolgozását kezdi meg.
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II.) Pszichoterápiás folyóirat ankét
“A szupervízió értéke és értékelése a képzésekben” címmel a folyóirat
szerkesztősége ankétot szervezett december 3-ára a modalitásokat képviselő
egyesületi küldöttek számára. A MAG-ot Mondok Árpád képviselte és most
beszámolt róla. A kerekasztalnál előbb a tagjai ütköztették a moderátor
segítségével tapasztalataikat és álláspontjukat, majd kinyitották a beszélgetést
valamennyi résztvevő számára. Az ankéton kialakult beszélgetés rövidített,
szerkesztett változatát a Pszichoterápia 26/1 (2017) számában olvashatjátok.
III.) Etikai és Fellebbezési bizottságok jelenleg
A jelenlegi etikai bizottság 3 fővel 2013 junius 28-án állt fel. A következő 6
hónapban különböző dátumokkal
lejár a három éves mandátuma a
képviselőknek. Az egyesület felhívást küld a tagságnak, melyben etikai
bizottsági tagság vállalását hirdeti meg. Kiemelten megszólítjuk a jelenlegi
etikai bizottsági tagokat, hogy szeretnének-e mandátumot ismételni, valamint a
tanárokat, hogy ki vállalná közülük illetve kit ajánlanának maguk helyett.
Etikai bizottság jelenlegi tagjai Molnár Tibor elnök, Moldován Edit tag, Máté
Bea tag.
A Fellebbezési bizottságra ugyanezek a dátumok és helyzet igaz és ugyanígy
járunk el.
Fellebbezési bizottság tagjai : Milánkovics Miléna (MaG-tag) Kozák Imre Olivér
(MaG-tag) Dr. Fedor Istvánt (nem MaG-tag)
IV.) Bank váltás
Az egyesület új számlát nyitott a Raiffeisen Banknál. Minden előkészületet
elvégeztünk, hogy december végéig Toth Judit és Vattay Dani végleg lezárja a
CIB banknál vezetett számlát.
V.) Közgyűlés időpontja
2017 január 30-ában rögzítettük a következő közgyűlés időpontját. Toth Judit
elnöki mandátuma lejár. Elnök és egyben elnökségi tag jelölésre felhívást Antal
Lívia küldi ki és előkészíti a dokumentumokat.
A közgyűlésnek három napirendi pontja lesz:
- Elnök választás
- Etikai bizottsági tagok választása
- Fellebbezési bizottsági tagok választása
A közgyűlési meghívót Toth Judit fogja kiküldeni a kötelező 15 napos határidő
betartásával.
VI.) Fordító projekt beszámoló
Mint a projekt csoport vezetője, Antal Lívia röviden összefoglalta a csoport
jelenlegi dinamikáját. A csoport tagjai változnak. Idén ősszel bővült. Részben
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két külföldön élő magyar fiatallal, akik a tavalyi EAGT newsban megjelent
projekt bemutatás kapcsán értesültek a munkánkról, valamint részben a
GTK16 csoportból. A fordítás alatt lévő cikkek száma duplázódott. A fordítás és
lektorálás folyamatait egy követő excelben a projekt adminisztrátora, Kontra
Eszter tartja nyilván.
VII.) Web oldal aktuális
A munka közel egy éve zajlik. Mondok Árpád eddig felhasználó barátabbá tette
az oldalt és bővítette az oldal tudását. Pillanatnyilag ezek a feladatok vannak:
• A stílus kialakítása, design
• Front oldal kialakítása (útvonalválasztó)
• Hírlevél struktúra átgondolása
• MAG Logo
• A hiányzó, frissítendő tartalmak meghatározása, elkészítése
• Büdzse meghatározása

VIII.) EAGT konferencia felvetés
A konferencia 2019 szeptemberében lenne.
Toth Judit augusztusban felvetette a tagságnak, hogy amennyiben erre van
érdeklődés jelentkezzünk a szervezésre. A Szeptemberi Taorminai EAGT
elnökségi ülésre nem sikerült pályázati anyagot összeállítanunk, mert nem állt
rendelkezésre elegendő információ – De az EAGT elnöksége további fél év
határidőt adott
azzal kapcsolatban, hogy esetleg Magyarország lenne a
következő szervező és vendéglátó. Azokkal, akik a tagsági invitálásra jelezték
érdeklődésüket, kibővített körben átbeszéltük, milyen előnyei, hátrányai
lennének annak, ha a MAG elvállalná a következő EAGT konferencia host
szerepét. A megbeszélés célja az volt, hogy eldöntsük, összeállítunk-e
jelentkezési anyagot. Ha jelentkezünk, akkor jó eséllyel megkapjuk a rendezés
jogát, mert úgy tűnik, az EAGT támogatja a magyar rendezést. Úgy döntöttünk,
megpályázzuk.
Ez utóbbi napirendi pont megbeszélésen jelen voltak az elnökségen kívül:
- Avar Tamás
- Delzsényi Katalin
- Kálmán Andi
- Leichtman Agil
- Nagyházy Szandra

Vége
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