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Napirendi pontok:
1. Új törvényi szabályozás
● 1.1 Konzultációk
Januárban (a BGI-vel közösen) Dr. Rusznák Tamás jogásszal konzultációt
folytattunk a 2019.101 törvény Gestaltos szakembereket és a képzéseket érintő
következményekről, és az ezzel kapcsolatos kérdésekről (Stefany-Tóth Judit )
A törvény sokoldalú tanulmányozása után egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy a
februári hatályba lépést követően nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy
ki és hogyan tudja törvényesen folytatni a terápiás munkát
● 1.2 Workshop (Stefany-Tóth Judit)
Február 7-én (11 fő érdeklődő részvételével) workshopot tartottunk, ahol
megosztottuk a konzultációk eredményét, tapasztalatainkat és az egyéni
adaptációs stratégiáinkat.
● 1.3 Weboldal (Mondok Árpád)
A megbeszélések eredményeképp úgy döntöttünk, hogy a kollégáink
védelmében a tisztázásig levesszük a MAG honlapjáról a szakember listát,
illetve mindent, ami nem egyértelműen felel meg a pillanatnyi szabályozás
megfogalmazásában foglaltaknak
● 1.4 A MAG mint NOGT a helyzetben (Mondok Árpád)
Sürgősen informáljuk az EAGT-t a helyzetről és az új szabályozásról, és
kérjük az EAGT segítségét a más országbeli tapasztalatok megosztásában
● 1.5 Partnerek
Megalakult egy segítő szakemberekből álló szakmai csoport Mental For néven,
akik érdekképviseleti és lobby-tevékenységet folytatnak az új törvényi
szabályozás miatt kialakult helyzet tisztázása, esetleges törvénymódosítás
1

előmozdítása érdekében. A csoportban vannak Gestaltos szakemberek
(Mondok Árpád, Makai-Begidsán András), és rajtuk kívül is várnak
mindenkit, aki szívesen tenne ez ügyben. A MAG a csatlakozási felhívásra
reagálva egyetértéséről biztosítja a Mental Fort a célokat illetően, egyúttal
további konkrétumokat várunk a működés módjáról.
2. MAG stratégia
Február 7-én, közvetlenül a törvénnyel kapcsolatos beszélgetést követően
tartottuk meg a stratégiai workshopot, sajnos korlátozott érdeklődés
mellett(Antal Olívia, Miklós Kata)
Az új törvény okozta bizonytalanság megnehezíti a jövőre tervezést, ennek
ellenére sikerült néhány olyan tevékenység-területeket megfogalmaznunk,
amiket ettől függetlenül tudunk folytatni, ezek:
● egymástól tanulás
● szakmai továbbképzések
● közösségi programok
● lehetőségek keresése a Gestalt helyzetének megszilárdítására
(lsd. március 17-i levelünkben)
Elkezdjük kidolgozni az ehhez kapcsolódó programokat, és amit lehet, mielőbb
megvalósítjuk.
3. EAGT
A márciusi EAGT közgyűlésre online platformon került sor, a MAG-ot Mondok Árpád
képviselte.
● 3.1 EAGT-EAP lobby
Elindult egy lobby-tevékenység az EU-nál, amiben szeretnék az
pszichoterápiát önálló, teljes jogú szakmaként elismertetni az EU szakképzési
rendszerében, az EAP segítségével. ez a segítő szakmák képzettségtől függő, 7
lépcsős besorolását jelentené, ahol a Gestalt terápia a 4-5. kategóriába kerülne
(tanulási évek számától, diploma fajtától függően)
● 3.2 EAGT konferencia
Az EAGT új irányelveket dolgozott ki a következő konferenciákkal
kapcsolatban, ahol ezentúl hangsúlyosabb szerepet kap majd a Gestalt
társadalmi felelősségvállalása, és emberi jogi vonatkozásai. A következő
EAGT konferencia Spanyolországban lesz.
4. Közgyűlés, képviselet, tisztújítás
Rendszerint májusban szoktuk megtartani az éves közgyűlést, ahol a beszámoló
elfogadása az egyik napirendi pont. A COVID-19 miatt azonban közgyűlést nem
fogunk tudni tartani jó néhány hétig, esetleg hónapig. Ez két dolgot érint:
● 4.1 Tisztújítás:
2 elnökségi tag pozíciója betöltetlen (Delzsényi Katalin lemondott, Stefany2

Tóth Judit mandátuma lejárt), plusz az elnök mandátuma is lejárt. Nem tudunk
addig tisztújítást végezni, amíg nincs közgyűlés, ahol egyben alapszabályt is
kell módosítani. Figyelemmel kísérjük a törvényi lehetőségeket, hogyan tudjuk
áthidalni vagy megoldani ezt a helyzetet.
● 4.2 Képviselet:
Az egyesület képviseletét az elnökség döntése és az Alapszabály értelmében
átmenetileg az elnökhelyettes (Antal Olívia) látja el.
● 4.3 Éves beszámoló:
Ezt szeptemberben kell majd beadni, de dolgozunk rajta, hogy előbb
elkészüljön. (Stefany-Tóth Judit, Antal Olívia (narratív), Miklós Kata
(pénzügyi)
5. Alapképzés tavaszi csoport
Összejött az alapképzés csoport (várólistásokkal), de a vírus helyzet miatt
őszre halasztódott a program elindítása. (Antal Olívia)
Továbbra is tervezzük az Alapképzés aktualizálását az újonnan hatályba lépett
törvények és a stratégia alapján, illetve ezzel párhuzamosan új szervező
megbízását.
6. Mag tagság aktualizálása
Petka Krisztától megkaptuk a MAG tagok listáját a befizetésekkel együtt.
Vannak olyan tagok is, akik még a 2019-es tagdíjat sem rendezték, köztük
olyanok, akik konferencia-támogatásban is részesültek. Részben a törvényi
megfelelés, részben a programok tervezése miatt szükség van egy
folyamatosan karbantartott listára a MAG tagokról. A járványhelyzet miatt a
tagdíj fizetésére augusztus végéig adunk lehetőséget a tagoknak. Erről minden
érintettet értesítünk. (Stefany-Tóth Judit)
7. GDPR
A járványhelyzet tovább nehezíti a GDPR megfeleltetési folyamatot, de
továbbra is dolgozunk rajta. (Stefany-Tóth Judit, Mondok Árpád)
8. EAGT konferencia utómunkálatok:
Elkészültek a konferencia video vágások. Az egyes részeket fokozatosan
tesszük elérhetővé a konferencia youtube-csatornáján. (Antal Olívia)
A konferencia dokumentumokból és fotókból fotókönyvet készítünk, amely a
MAG könyvtárban elérhető lesz (Antal Olívia, Stefany-Tóth Judit)
Tovább dolgozunk a pénzügyi elszámoláson (Miklós Kata, Stefany-Tóth Judit)
A következő elnökségi ülés május 5-én lesz 10:30-12:30-ig.
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