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1) Közgyűlés meghirdetése
Május 3-ra, 17 órai kezdéssel közgyűlést hirdetünk meg, amin a közgyűlés elé terjesztjük elfogadásra az NGI-MaG-BGI megállapodás részleteit. Valamint felhatalmazást kérünk a közgyűléstől a folyamat megvalósítására , a kapcsolódó szerződések elkészítésére. Norske Gestalt Institutt (NGI), Magyar Gestalt Egyesület (MAG) és Budapest Gestalt Intézet (BGI) közös helyzet értelmezése alapján közös javaslat született az NGI-MaG-BGI tágyaláson.
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Háttér:
A Magyar Gestalt Egyesület (MaG) a Norvég Gestalt Intézettel (NGI) 2010-ben között szerződést, azzal a szándékkal, hogy az NGI 10 éven keresztül Gestalt-terápiát oktat Magyarországon. Eközben kiképezik a magyar tanárokat, majd a Magyar Gestalt Egyesület legkésőbb
2020 szeptemberben átveszi a magyarországi akkreditált képzést .Az szerződés szerint 2030ig a MaG licenszdíjat fizet ezért az NGI-nak.
Az azóta eltelt időben a szerződéskötéskori helyzet megváltozott, mivel a MaG 2013-ban
megszerezte a NOGT (National Organization of Gestalt Therapy) minősítést. Ezt követően
2017-ben a MaG Közgyűlése azt a döntést hozta, hogy a MaG tartsa meg NOGT státuszát és
a továbbiakban ennek megfelelően lássa el a NOGT feladatokat.
A fenti körülmény miatt az NGI - MAG közös helyzetértelmezése alapján a jelenlegi szerződés nem tudja betölteni azt a célt, ami miatt a felek azt eredetileg megkötötték. Az EAGT
szabályok értelmében ugyanis az NOGT feladatokat ellátó nemzeti szervezet nem lehet akkreditált tréning intézet is egyben, így a MAG nem tudja a képzést az eredeti szerződésnek
megfelelően átvenni az NGI-tól.
Így 2017 decemberében megalakult a Budapest Gestalt Intézet (BGI) azzal a céllal, hogy
akkreditált Gestalt-terapeuta képző tréning intézetté váljon, átvegye a képzést az NGI-tól és
tovább folytassa azt Magyarországon.
A jelenlegi EAGT visszajelzés alapján, az akkreditáció feltétele a BGI számára, legalább 4
évfolyamon keresztül tréning szervezése és megtartása, több mint egy csoport számára, valamint új csoport indítása. Ahhoz tehát, hogy a BGI akkreditált képző Intézetként tovább
folytathassa a képzést minél hamarabb meg kell kezdenie a képzések átvételét és önálló szervezését.
A három szervezet a 2018 március 22-23- án folytatott megbeszéléseken (Mag, NGI, BGI)
kidolgozott egy javaslatot arra, hogyan történjen a megváltozott helyzetben a képzések átvétele és folytatása 2018-2030 közötti időszakban.
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A javaslat:

A javaslat szerint
BGI átveszi a Magtól és megkezdi a GTK2018 évfolyam meghirdetését és sikeres indítás esetén a képzés szervezését. ( Ennek előkészítése már megkezdődött)
BGI átveszi a MaG-tól már futó GTK2015, GTK2016, GTK2017 -es évfolyamok szervezését, Mag -NGI által a tanulókkal megkötött változatlan szerződéses feltételek mellett,
A GTK2015 2016 GTK2017 évfolyamok szupervíziós költsége tisztázandó
BGI átveszi a 3% NGI felé fizetendő royalty díj fizetési kötelezettséget 2020-2030 között.
(lásd: NGI-MAG szerződés 5.pont)
NGI és a MAG-közös megegyezéssel lezárják az együttműködést 2018 júniusban azzal, hogy
egymás felé semmilyen követelésük nincsen. A szerződés megszüntetésének feltétele, hogy
az NGI vállalja, hogy a GTK2015, GTK2016 GTK2017 -es évfolyamok azon tanulói számára, akik sikeresen teljesítik a 4 év tanulmányi követelményeit akkreditált NGI diplomát ad.
A MaG és a BGI jogi és pénzügyi értelemben egymástól független szervezetként működnek,
saját céljaikra fókuszálva, de szakmai szempontból projekt alapokon támogatólag együttműködnek.
Kötelező szervezeti MaG tagság a BGI részére nincsen, de a BGI fakultásának szakmai tagjai
(tanárok, szupervizorok), tagjai kell legyenek a MAG-nak.

2) EAGT Conference 2o19 weboldal
Megnézzük annak lehetőségét, illetve szükségességét, hogy a
gestaltconference2019.com oldalt még a regisztrációs lehetőség nélkül élesítsük és minden
további módosítást, hozzáadott tartalmat az elkészülés ritmusában publikálunk.
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