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Napirendi pontok:
1) Közgyűlésre felkészülés
Mivel az eredeti, május 22-i közgyűlésre nem jelentek meg elegen a tagságból a
határozathozatalra, így megismételt közgyűlést tartunk május 29-én.
A közgyűlés témája - az eredeti napirendi pontoknak megfelelően - a 2018-as
beszámoló, és az elnökségi tag-választás. A posztra egyedül Mondok Árpád jelölése
érkezett be, a közgyűlés erről fog szavazni.
2) Adminisztrációs ügyek:
Az elnökség megtárgyalta a 2018-as év tapasztalatait, tanulságait, egyúttal változtatási
javaslatokat vázolt fel. Az elnökség úgy döntött, hogy ezeket a javaslatokat az új MaG
stratégiai megbeszélésekkel párhuzamosan, annak függvényében tárgyaljuk majd
meg, 2020-ban.

3) GDPR
Jelenleg az adatainkat birtokló és kezelő informatikai céggel való egyeztetésnél tart a
folyamat. Ez az utolsó lépés és az ügyvéddel való egyeztetés előtt.
4) Tagok hirdetményei, megjelenései a Gestalt oldalakon
Az Elnökség felelevenítette és megerősítette a korábbi megállapodást arról, hogy a
tagok közül ki, milyen felületen, és milyen formában tud közzétenni anyagokat,
hirdetést. Ezek a következők:
-

MaG taglista – nyitott, bárki írhat rá aki MaG tag.
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-

MaG facebook oldal – mindazok, akik a MaG honlap Szakemberek listáján
szerepelnek, saját programjukat hirdethetik. Ezeket a megjelenéseket az
adminisztrátornak kell küldeni, és ő jelenteti meg a Facebook oldalon.

-

Gestalt live facebook csoport – nem a MaG felülete, a csoporttagok közül
bárki írhat

Összefoglalva:
A MaG felületeken való program megjelentetés feltételei: MaG tagság, illetve MaG
tagoknak nyújtott 10% engedmény. A MaG Facebook oldalán való megjelenés
feltételei az előbbiek, valamint hogy a hirdető saját maga által tartott programot
hirdessen, illetve ő maga szerepeljen a MAG honlapon a szakemberek között.
Hírlevél: törekedni fogunk a rendszeres, előre közölt időszakok szerinti megjelenésre
(pl. tavasz-ősz, vagy negyedéves), és erről előzetesen emailt küldünk, hogy ha valaki
valamilyen anyaggal meg szeretne jelenni, azt el tudja küldeni. A későbbiekben – a
jövőbeni stratégiával összhangban – a Hírlevelet az egyesület tevékenységének
témáira fókuszálva szerkesztjük, esetleges témafelelősökkel, amelyekről később
döntünk.

5) Etikai bizottság:
Az EAGT-től érkezett egy kérés, hogy mondjunk véleményt, osszunk meg
tapasztalatot az online terápia etikai kérdéseit illetően. Továbbítjuk a kérést az etikai
bizottság felé, hogy koordinálja a tagsággal a válaszunkat. Emellett tájékozódunk a
nemrégiben újjáalakult etikai bizottság tevékenységéről is, és ezt továbbítjuk a tagság
felé.
6) VIP-vendégek az EAGT konferencián:
Úgy gondoljuk, hogy az EAGT konferencia jó alkalom arra, hogy betekintést
nyújtsunk a hazánkban működő pszichoterapeuta közösségek számára a Gestalt
elméletbe és módszerbe, ami elősegítheti minél szélesebb kör számára a megismerést
és elfogadást. Ez az egyesület stratégiai céljai közt is szerepel. Ezért az elnökség úgy
döntött, hogy támogatja 5 fő pszichoterápiás egyesületi vezető tisztségviselő,
egyetemi oktató részvételét a konferencián. A neveket az elnökségi tagok terjesztették
elő, és az ülésen az elnökség egyhangúlag megszavazta.

2

7) NOGT akkreditáció
A folyamat lezárult, a MaG NOGT akkreditációját az EAGT újabb öt évre
meghosszabbította.
8) Gestalt est
A következő Gestalt est Horváth Tünde: Női vezetők és a láthatóság címmel 2019.
május 28-án kerül megrendezésre a Szent Lukács Díszteremben (1077 Budapest,
Wesselényi utca 73.)
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