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Magyar Gestalt Egyesület
Elnökségi ülés
Jegyzőkönyv
2018. Szeptember 6. 10,00-13,00 óra
Helyszín: Budapest, XII. Hajnóczy utca 11.Fsz 2.
Jelen van:

dr. Stefany-Toth Judit, Antal Lívia,
Delzsényi Katalin, Mondok Árpád
Levezető elnök
Antal Lívia
Jegyzőkönyv vezető: Antal Lívia

Napirendi pontok:

1) Közgyűlés - elnökségi tagok választása
2)

MaG - NGI és MaG - BGI -NGI-Tanulók szerződések -

3) gestalt.hu módosításai
4) GDPR megfelelés
5) Minőségbiztosítás
6) Gestalt Estek
7) Workshopok 2018-19

1) Közgyűlés - Elnökségi tagok választása
Az elnökségi tagok megválasztására közgyűlést hirdettünk meg szeptember 1o, hétfő 17,3o
órára, melynek helyszíne In-Spirál.( 1133 tutaj utca 6/A, B lépcsőház, V.em.3.) Emailben jelölések érkeztek Antal Líviára és Miklós Katára. Mindketten vállalták a jelölést. Miklós Kata
motivációs levele a jegyzőkönyv mellékleteként megosztásra kerül a tagsággal.
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2) NGI -MaG valamint BGI-MaG-NGI-Hallgatók szerződések

2o17 végén megalakult a Budapest Gestalt Intézet és a megállapodások alapján 2o18 szeptember -től a BGI átvette a magyar terápia képzés szervezését a MaG-tól és a MaG megszüntette az NGI-al való együttműködését. A felek közötti több oldalú megállapodások előkészületei májusban megkezdődtek, a szerződések elkészültek és a felek részéről folyamatban
van az aláírás.

3) gestalt.hu - módosítások
- angol felület
A konferencia szervezéséhez kapcsolódó nemzetközi kommunikáció miatt elengedhetetlen
az angol nyelvű felület létrehozása, amit már amúgy is régóta terveztünk. Mondok Árpád
javaslatot tesz a következő elnökségi ülésig emailben, hogy melyik tartalmakat készítsük el
angolul is, illetve milyen technikai megoldást válasszunk, kitérve a várható költségekre is
(pl. fordítás).
- új logo
Szintén régi terv a logo modosítása. Erre projektcsapat is létrejött korábban, de a kivitelezés
elmaradt. Delzsényi Katalin kér árajánlatot a MAG kisarculatának megtervezésére.
- szerkezeti munkálatok
Mondok Árpád továbbra is vállalja a weblap szerkesztését. Petka Kriszta és Antal Lívia
összeírják, milyen változtatások szükségesek, amelyek az operatív munkát segítenék.
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4) GDPR
Hamarosan elkészül a Magyar Coachszövetség által megrendelt GDPR-hoz kapcsolódó szabályzat gyüjtemény melyek elérhetőek lesznek a tagszervezetek számára. A végső korrekció
után, a szükséges iratokat a MAG az ügyvédi irodával testre szabja , figyelemmel a terapeutákra vonatkozó tartalmakra is.

5) Minőségbiztosítás
Magyarországon 2016.12.19-től érvényesek az első EAP és EAGT akkreditációk. Az 5 éves
működés utáni hosszabbítást a terapeutáknak egyénleg kell kérni majd.
EAP (és EAGT) akkreditációs feltételei:
APPENDIX to the Practitioner Re-Registration Form
for European Certificate of Psychotherapy
Continuing Professional Development (CPD) is required for re-registration for the
ECP. You are required to complete an average of 50 hours per annum of CPD (total of 250
hours over a period of the last 5 years). This CPD can be taken in the following forms:
a) Advanced or additional professional psychotherapy courses (Please list these,
include detail of the provider (institute) and a synopsis of the course, and indicate
the number of hours for each course on a separate sheet.)
b)
Professional supervision for psychotherapy practice/clinical/group work and
peer supervision (Please indicate this on a separate sheet with name of supervisor/
institute, hours of supervision, and the total of number of hours)[1]
c) Psychotherapy conference / symposium attendance (Please list title, date and
organisation for each on a separate sheet and indicate number of hours of session
time attended in each. Please attach copies of all conference attendance certificates).
d)
Professional activities in psychotherapy. (Being elected to a Board or a
Committee and attending meetings. Please indicate organisation, dates of committee/board meetings, and number of formal hours of each meeting.)
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e)
Participation in extra psychotherapy training as a supervisor/researcher/
teacher.
Minimum 250 hours shall consist of no more than 75 hours from any one category.
A MaG annyiban támogatja ezt a folyamatot, hogy fenti feltételeleket a terapeuták felé kommunikálni fogjuk, hogy mindenki időben felkészülhessen, aki az akkreditáciját szeretné majd
annak lejáratakor meghosszabbíttatni.

Ennek alapján kidolgozzuk a magyar szabályozást is, amit szükséges lesz betartani annak, aki
a MaG honpaján terapeutaként szeretne megjelenni.

6) Gestalt Estek
Az eddigi visszajelzések alapján a Gestalt Hétfőket átszerveztük, és ezentúl ismét Gestalt Estként hívjuk. Idén ősszel 2 foglalt időpontunk van az UrbanFood-ban ( I. Attila utca 27,
www.urbanfood.hu)
Ezek:
Október 16 – Konferencia Backstage II.
November 20 – Meghívott vendég estje, szervezés alatt

8) Workshopok 2018-19
Erre az időszakra egy pszichoterápiás és egy szervezetfejlesztési workshopot szerveztünk.
Mindkét workshop 2 x 3 napos, és nem minden esetben esnek hétvégére a napok. Korábban
Kevin McCann és Helen Kennedy workshop szervezését is elindítottuk, de a konferencia
esedékessége miatt, ahol közel 120 workshopot szervezünk a 4 nap alatt, úgy döntöttünk,
hogy legközelebb 2020 januártól szervezünk szakmai műhelyt.
A két workshop adatai:
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1) November 23-24-25 valamint December 13-14-15. - Berndt Leygraf : Pszichoszexuális- és párterápia műhely l és 2
http://gestalt.hu/pszichoszexualis-es-parterapias-muhely-berndt-leygraf-vezetesevel-2018-1123-25-2018-12-13-15/

2) Március 6-7-8 valamint Junius 5-6-7. -Chantelle Wyley: Gestalt a szervezetekben –
bevezető és haladó program.
http://gestalt.hu/chantelle-wyley-gestalt-a-szervezetekben-bevezeto-program-2019marcius-6-8/
http://gestalt.hu/chantelle-wyley-gestalt-a-szervezetekben-halado-program-2019-junius-5-7/
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