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R6sztvev6k: Bandy Barbara, [\46szdros Anik6, Moln6r D6nes;, OsvSth Andrea, Sz6ke Eszter
Jegyz6kcinyv vezet6: Osvdth Andrea

Napirendi pontok:

1 " El5z5 megbesz6lesen elhangzottakat Anikoval is megbesz6lni
2. Rendszeres spruclt, strldium (ha valakinek van javasliata, szerddra hozhatja)
3. Ugyintez6 jeloltek rneghallgatiisa, szemporrtok v6lasztdshoz
4. T6mogat:isi szerzdid6s (SZE)
5. Tdjekoztatds engerJ6lyeztetesrol (MA)
6. UTE ajanlat (OA)

1 " El6z5 megbesz6ldsen elhangzottakat Anik6val is rnegbesz6lni:
El5z6 - rendkivuli - ul6s jegyz6konyvet Anik6 olvas;ta, 6s elfogadja. Az ul6st D6nes
kezdem6nyezte, mert nenn 6rezte hat6konynak a liurat6riumi tagok kozotti kommunikdci6t.

Barbara szovd tette, hogy 6rz6se szerint Anik6 nenr annyira Lelkes a kozos munkdt illet6en,
mint a tobbiek, a rendkivuli ulest is az6rt tartottuk rneg n6lkule, mert alig tudott olyan
id6pontot mondani, amikor 6 is rd6rne" Anik6 jelezte, hogy nem tud rugalmasan reagdlni az
ad-hoc felmerril6 t6mdkra, tal1lkozajavaslatokra, rnert sok dolga van, 6s nem ez a munka
sz{mdra a prioritds.

Felmerult, hogy probl6mdsi, amikor egy felvet6sre nem jon reakci6 (iellemz6en) Anik6tol, de
tkp. b6rkit6l, akkor a tobbiek nem tudjdk, hogy azinformaci6 nem jutott el azilletShoz, vagy
a hallgatds beleegyez6st jr:lent, avagy az erintettnrek nem voll. m6g ideje v5laszolni. Ezt a
problem6t rendezik a november 1-6n lefektetett szabdlvok.

Az felhozott tem6k kapcsdn Anik6 azt mondta , ugy, 6rzi nekiugrottunk, 6s szeretne id6t k6rni,
hogy vegiggondolja a vdlaszait. A tobbiek jelezt6k, hogy felvet6seiket nem t6maddsnak
szdntdk, csak nem 6rzik hiat6konynak a munkdt, 6rs 6lhet6nek a kurat6riumi megbesz6l6sek,
levelez6sek 169korrSt, 6s e:zen haladektalanul szeretn6nek vdltoztatni. A soron kivrjl
osszehivott, november 1-6n tartott megbesz6l6serr 6k ezeket a t6mdkat mdr egyszer
dtbeszeltek, de akkor Anik6 nem volt ott, 6s azt nem 6rzik el6gnek, hogy Anik6 el tudja
fogadni a leirtakat, szeretn6nek biztosak lenni abban, hogy Arrik6 6rti, mi6rt volt szuks6g a
rendkivuli ul6sre, 6s mi6rt kerultek lelrdsra a komnrunikdcio s;zabdlyai"

D6nes szerint t0l sok id6 nregy el egymds gondolatainak kitaliildsdra, ennek elkerul6s6re
tobb visszajelz6sre, vildgosabb kommunikdci6ra viln szriks69.

Eszter Ogy 6rzi, hogy elegs6ges kommunik6ci6 hidrnydban lassan szuletnek meg a dont6sek,
mostandban tobb olyan helyzet volt, amiben gyorsabb dont6sre lett volna szuks6g.



Andijelezte, hogy valahol menretkozben elveszett a j6 hangulat, 6s a szeretet, emiatt nem
harmonikus mdr a kozos munk,a, ami egyr6szt nagyon kimerit6, mdsr6szt akadalyozza a
hat6konysdgot is. Ogy 6rzi, hog;y amennyilben nem tort6nik vSltozdrs, a jelenlegi dllapotban
6s formdban mdr nem sokdig lelhet egyutt dolgozni. Azt is elmondta, hogy onmag6t is
bele6rtve 0gy l6tja tobben t0lvdllaltdk magukat a kurat6riumb6l, 6s ez nyilvdnval6an a
hat6konysdg rovdsdra is megy.

Barbara jelezte, hogy o csak f6l 6ve vesz r6szt a kurat6rium munkdjdban, de szdm6ra
torokszorit6 az a feszults6g, arni folyamatosan korbevesz minket. Szeretn6 kideriteni, hogy
ennek mi az oka, lehetn€-o €Z€ro vdltoztatni.

Aniko azt 6rzi probl6mdnak, hogy rajta kivr)l a 4 kurdtor jellemz6en "egy kovet f6j", mert
megbesz6lnek dolgokat az o hiita mogott, ez6rt sokszor nem szivelsen mondja el a
v6lem6ny6t, vagy elmondja, de egy0ttaljellzi, hogy figyelmen kivul hagyhatjuk azt, 6s
szav azhatun k n 6gye n mdshogyr.

D6nes szerint sokszor olyan allialmakon folynak besz6lget6sek Aniko n6lkul, amikor 6 is ott
lehetne (pl. 6vodasz6k ril6s, 6vrrdai 6ves beszdmol6), m6gsem vesz r6szt. Azt is gondolja,
hogy amikor Anik6 ragaszkodik a sajdt v6k-.m6ny6hez, 6s nem akerr arr6l egyeztetni a
tobbiekkel, akkor kil6p abb6l a l<ozos t6rb6l, ahol a megolddsok megszulethetn6nek.

Barbara hozzatelle, hogy val6ban vannak a kurdtorok kozott barriti kapcsolatok, aminek
kereteben sz6ba kerulnek alapitvdnyi temdrk is, de bdrmelyik besz6lget6s vdllalhato lenne
ebben az korben is, 6ppen az6rt kerulltek sz6ba most a neh6zs6geink, mert mindannyiunk
kozos szdnd6ka, hogy javftsunll a jelenleg fenndl16 helyzeten. Em|5keztette a tobbieket arra
is, hogy az utobbi id6ben volt olyan tema (pl. tdmogatdsi szerz6d6r;), amikor a sokadik kor
egyeztet6sben derrilt ki, hogy kinek milyen aggdlyai vannak, amire megolddst kell
keresnunk, de amikor ez megt6rt6nt vdgre, akkor kdnnyed6n meg tudtuk taldlni a kozos
nevez6t.

Andi hozzftette azt is, hogy az alap[to okiriat szerint konszenzusos dont6sre torekszunk,
ez6rt nagyon fontos, hogy minden kur6tor minden t6mdban mondjer el a v6lem6ny6t, 6s
torekedjLink olyan kozos Sll6spontok kialakitdsdra, ami mindenki sz:.am1ra elfogadhat6.
Szerinte a v6lem6nyktilonbs6gerk nem oko:zhatj6k a rossz hangulatot, mert azokal
egyeztet6ssel, konszenzusra torekv6 sz6nrl6kkal mindig fel lehet oldani.

Eszter jelezte, hogy bdr 6lekos;zon6ben van, fontosnak 6rzi, hogy r:zek a k6rd6sek miel6bb
megoldodjanak, mert ha a helyz:ettol egyszerre sokall be mindenki es tobb kurdtor is lemond
egyszerre, akkor ellehetetlenedik az alapihrdnyi munka.

Megbesz6ltuk, hogy legkes6bb csutortok estig mindenki lefrja, hogv a jov6ben mit6l 6rezn6
hat6konynak a kozos munkdt 6s; harmonikusnak a kozos munka legkordt.

Megegyeztunk abban, hogy a kurdtorok ko:zUl egy hidnyzik egy kuratdriumi ul6sr6l, attol a
kurat6rium m69 hatdrozatk6pes, dont6sei rnegszulethetnek. Megegyeztunk abban is, hogy a



kurat6riumi ulesek rendszreres id6pontjai ezent0l: minden hiinap mdsodik h6tf6 este 17:30,
6s minden h6nap negyedik szerda reggel 9:00.

2, Rendszeres spruch, st0dium
Elhangzott, mint ig6ny" Nem besz6ltunk r6la hossz:an.

Utolagos iavaslat: mindenki gondolkodjon errdl es lrjon lev6lben javaslatokat, hogy konkret
javaslatok alapj1n tudjunl^r d1nteni a kdvetkezd alkalommal

3. Ugyint6z6:
Szerd6ra behivjuk a jelolterket 9 orat6l 20 perces vSltdsban" Fl valakinek nem jo a szerda,
akkor a csutortokot tudjuk felajdnlani ugyanfgy kilrenctSl.

Ttij6koztatni kell a jelolteket a konkr6t feladatokr6l 6s a vdrhat6 nagyobb terhel6st jelentci
id6szakokr6l. Kedd estig ez belekerul egy kozos dokumentumba.
Anik6 osszeirja, milyen fix feladatok vannak, D6ners felhivja a jelentkez6ket.

4. Tdmogat6si szerz6d6s
A kapott 0rlapokat elfogadjuk, beleirjuk a p6nzoss:zegek be6rkez6s6nek utemez6s6t 6s azt,
hogy a kapott tdmogatds rnilyen konkr6t c6lokra fo,rdlthat6.
Eszter egyeztet Bakajsza GSborral 6s a h6ten vdglegesitik a szerz6d6st.

5" Enged6lyeztet6s
Andi [r egy levelet a sztilSk tAjekozlatAsdra arr6l, hogy hogy drll az enged6lyeztet6si
folyamat, ezt kozos levelez6sselfinomftjuk, szerda estig vdglegesitjuk, csutortdk6n kikuldjuk
a szril6knek.

6. UTE

Jov6 hetre k6r Krisztina idr5pontot, addigra a TK jelzi, hogy nekik milyen elk6pzel6seik
vannak a tornaterembe behozhat6 sportokkal kapcsolatban.

FELADATOK
1. Minden kurdtor leir.ia, leirja, hogy a jov6ben mit6l 6rez:n6 hat6konynak a munkdt 6s

harmonikusnak a lelgkort. Felelos: BB, MA, MD, OA, SZE Hatdridl:2017.11.16
2" Rendszeres id6porrtokban el6fordul6 ugyint6z6i feladertok osszeirdsa. Felel6s:

M6szdros Anik6 Hatdrid6: 2017.11.15
3. Ugyintez6 jelolteket behivni szerddra interjIra Felel6s:: Moln6r D6nes Hatiirid6:

2017.11.14
4. Ovoda adom6nyoz6 t6mogatdsi szerz6d6s elk6szit6se. Felel6s Szoke Eszter

Hatdrido: 2017,11.19
5. Kozos t6jekoztat6 lev6l irdsa a szul6knek, iaminek els6 vdltozatdt Osvdth Andrea

k6sziti el. Felel6s: Osvdth Andrea Hatdrid6: 2017.11.15
6. Tdjekoztat6 level kikuld6se a szril6knek Felel6s: Osvdth Andrea HatSrid6:

2017.11.16.

HATAROZAT:



1' A kurat6riumi ul6sek iddpontja minden h6nap mdsodik h6tf6je este 17:30, minden
h6nap negyedik szerd6ja reggel 9:00.

2. A kurat6riumi ril6sek hatdrrozatk6pesek, ha arr6l csak egy kurdtor hirinyzik. Az ey
megtartott kurat6riumi ul6sen hozott dont6seket a hifinyzo kurdtor elfogadja.

Budapest, 2017 .11.14
{\,\'/t^ I-'/-t-'*-'--'

Osvdth Andrea
kur6tor


