
Kurat6riumi {,il6s - 2017 "11.01.

Jelenl6v6k: Sz6ke Eszter, Osvdth Andrea, Moln6r D6nes, Bdndy Barbara

Napirend:

1. Hat6konys6g javftdsa az e-mailes diskurzusok kapcsiin
2" Konszenzusra torelkv6s, dont6shozatal
3. Kurat6riumi munka

1. Hat6konysiig javit6sa a diskurzusok (e-mail, szemr6lyes) kapcsdn
T6mafelvet6s

- t6ma/k6rd6s pontos, vildgos megfogalmazlsa
- indokolds, hogy mi6rt relevdns, fontos az adott rigy
- a t6ma felvetdje jdrjon utdna saj6t kerdeseinek, elakadds eset6n k6rdezzen
- mi a felvet6s c6lja, mikor tekintjuk megoldottn ak az aclott problem6t?
- mit vdr a t6ma felvetdje a tobbi r6sztvev6tdl?
- mikorra kell megoldodnia a felvet6snek?
- a t6ma felvetdje g<>ndozza a t6mdt, tartsa be a maga Sltal kijelolt hatdrid6t

VSlasz
- a k6rdeseket nem hagyjuk vdlasz nelkul
- ha nem 6rtunk valamit, tisztAzo kerd6seketteszrink ferl

- ha nem tudunk seglteni, azt is jelezzuk
- konstruktfv javaslatokkal dllunk el6
- betartjuk a kijelolt hatdridOket
- az elakaddsokat jelezziik, k6runk segits6get, ha szukrs6ges

2. Konszenzusra tcirekv6s, diint6shozatal
- az alapftoi okiratnerk megfelel6en konszen:zusos dontdsekre torekszunk
- a konszenzus megszrilet6s6hez egymdst rneghallgatjuk, egymdstol elt6r6

szempontjainkat figyelembe vesszrik, konstruktiv javaslatokkal, emp6ti6val
igyekszunk 0j, kozos megolddst tal6lni

- a dont6shozatal folyamatdnak javitdsa c6ljdb6l ezentrjil a Nagy Tibor 6ltal ismertetett
Dialogus m6dszert fogjuk haszndlni

3. Kurat6riumi munl<a
Ut6sex

- 2 hetente tartunk ul6st, az egyiket az eddigli reggeli, a mdsikat esti id6pontban
- az ul6sek hossza 21 6ra
- a napirendi pontokat a kozos fdjlban gyrijtjilk, 2 nappal az ul6s el6tt a t6m6kat

hatdrid6vel ldtjuk el, 6s kozosen priorizSljul<, lehet6s6g szerint id6keretet is tervezunk
hozzirjuk, hogy ldssuk, mi f6r bele az ules id6tartamdba (mindenki)

- az ul6seken ugyellink, hogy tervezett id6kerreteket tudjuk tartani (Denes)
- amir6l csak lehet, azonnal dontunk

Inform6l6s
- az tiles helyet, id6prontjdt, tervezett napirendj6t a k6t int6zm6ny list6j6n kozzd

tesszuk (Barbara)



' az tildsen jegyz6konyvert k6szittlnk, 6s azt egy h6ten belril feltdltjtik a honlapra
Munkav6gz6s ul6sek kozott

- k6t tll6s kozott f6lid6ben a kdzds - feladatokat tartalmaz6 - Excel t6bla haszn illataval
ielezzilk, hogy a vdllalt f'eladatok elv6gz6s6vel hogy Sllunk (Denes)

- id6ben ielezzik (segitsdget k6runk egymdst6l), ha vdllalt ferladattal, vagy hatdrid6vel
probl6m6nk van (mindenrki)

Ami16l a kcivetkez6 alkalommral biztos szeretn6nk besz6rni
- az elhangzottakat Anik6val is megbesz6lni
- rendszeres spruch, stridium (ha valakinek van javaslata, szerdilra hozhatja)
- tdmogatdsi szerzdd6s
- tajekoztatdsa enged6lyerztet6s16l
- UTE ajdnlat
- SzMSz k6szit6s, rigyrend
- webshop
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