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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:
2008. február 1.

Helyszín:
BMF Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

Résztvevők:
Balogh József, Boda Attila (BMF Lébényi Pál Kollégium), Leskó Róbert, Haraszti László (EB),
Kazinczy Tímea (BCE Tarkaréti Kollégium), Novák János, Visnyei László (EB)

Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, három elnökségi tag és az Ellenőrző Bizottság
két tagja, valamint két meghívott volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett a tanácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.

1. Elnöki beszámoló
• iroda, székhely
Leskó Róbert tájékoztatott, hogy az iroda- és székhelykeresés kapcsán egyelőre még nincs felmutatható eredmény, azonban ennek megváltoztatásán mind ő, mind az irodavezető bőszen dolgozik.

• 2008-as tagságok
Az elnökség az előzetesen kiküldött kimutatásból tájékozódhatott az aktuális tagsági állásról.
A győri Hotel Famulus igazgatónőjét, Farkas Szilviát nem sikerült telefonon elérni, a soproni
NYME Fekete Zoltán Kollégium pedig levélben jelezte, hogy idén nem kíván tag lenni.

• minisztériumi elszámolás
Leskó Róbert tájékoztatott, hogy a 2 millió forintos minisztériumi támogatási szerződés elszámolási határideje január 31. volt. A szerződési feltételeknek megfelelően az elszámolás beadásra
került, elbírálása folyamatban van.

• alapszabály
A 2007 áprilisában tartott küldöttgyűlés során elfogadott és a bíróságra küldött alapszabály-módosítás feldolgozása során hiba léphetett fel, s nem biztos, hogy a bíróság bejegyezte az új alapszabályt. Ennek kiderítésére a FEKOSZ egy levelet fog címezni a bíróságnak, melyben kéri a jelenleg állapot vázolását, valamint az esetleges hiányosságok helyrehozatalát.
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• Őszi Találkozó helyszíne
Leskó Róbert beszámolt a Horváth Ferenccel (ME Bolyai Kollégium) folytatott telefonbeszélgetéséről az Őszi Találkozó miskolci helyszínét illetően: Horváth Ferenc nem zárkózott el a házigazda
szerepétől, azonban a kollégáival és a hallgatóival való egyeztetés céljából haladékot kért a jövő
hétig.

2. Kollégiumvezetők Kollégiuma – Budapest
Az előzetesen Balogh József által kiküldött programtervezetet az elnökség elfogadta. Balogh József tájékoztatott, hogy a találkozón résztvevő előadók fel vannak kérve, a technikai feltételeket
is megteremtette a házigazda BMF Bánki Donát Kollégium.
Szabó Péterné levélben tájékoztatott, hogy a találkozó étkezési költségeit a DE Veres Péter Kollégium állja, ezzel támogatva a találkozót.

3. Sportkupa
Novák János beszámolt a budapesti pályák bérlési költségeiről. Ez alapján az elnökség úgy döntött, hogy a kupát nem Budapesten, hanem Veszprémben rendezi meg az ottani egyetemi sportcsarnok kedvező bérleti díja miatt. A szállásköltségek minimumon tartása, valamint a meghökkentés céljából a kupa éjszaka lesz megtartva. A megfáradtakat a Hotel Magister konferenciatermében lerakott szivacsokkal kényeztetné az elnökség.

4. Vezetőképző
Tekintettel arra, hogy a NYME Fekete Zoltán Kollégium 2008-ban nem kíván tagja lenni a szervezetnek, a tavaszi vezetőképzőt másik helyszínen kerül megrendezésre. Felmerült lehetséges

helyszínként Zalaegerszeg is, azonban a házigazda BGF PSZFK Kollégium igazgatónőjét, Ferenczi

Edénét nem sikerült az ülés alatt elérni. A további részletek megtárgyalását a levelezőlistára terelte az elnökség.

5. Irodavezető
Az eredeti feltételek változása, az iroda távolsága miatt az elnökség támogatta azt a javaslatot,
hogy az irodavezető bére a mostani 41500 Ft-ról 50000 Ft-ra emelkedjen február 1-jétől. A közvetítő irodának továbbra is a Nagyon Gyors (ti. Fürge) Diákszövetkezetet jelölték meg. Ezen kívül

egy diákbérletet ítéltek meg, a megnövekedett utazási költségek miatt. Az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a végleges döntés akkor alakul ki, amikor az ülésről távolmaradó tagok is nyilatkoznak a levelezőlistára feltett határozati javaslatra.

6. Egyéb programok
• Pingpong-bajnokság
Felmerült, hogy a nagyobb résztvevőszám érdekében ne csak pingpong-bajnokság legyen abban
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az időpontban, hanem például póker- és csocsóbajnokság is. A rendezvény június végi időpontja

még nem végleges: elképzelhető, hogy május elejére kerül. Erről az elnökség egy későbbi alkalommal hoz döntést.

• Kollégiumok Éjszakája
A tavaly novemberi rendezvény mintájára Leskó Róbert felvetette, hogy 2008-ban kellene egy efféle rendezvénysorozatot készíteni. Ennek során mindig másik kollégium lenne a házigazda, és

az adott estén a kollégisták jól kimulatnák magukat. Első körben a rendezvényre alkalmas tagkollégiumok keresése szükséges. A feladatot Leskó Róbert vállalta.

7. Egyebek
• személyi változások
Leskó Róbert tájékoztatott, hogy február 8-tól a BCE Tarkaréti Kollégiumának megbízott igazgatói kinevezése megszűnik. Ezen kívül, tekintettel arra, hogy a Vinkovich Évát delegáló NYME Fekete Zoltán Kollégium idén nem kíván tag lenni, Éva elnökségi tagsága is aggályossá válik. Az elnökség megvitatta a kialakult helyzetet, majd a döntést későbbre halasztotta.

• pólóújítások
Haraszti László tájékoztatott, hogy amennyiben nagyobb tételben rendeljük meg a pólókat, úgy
ugyanazért a pénzért jobb minőségű pólóhoz juthatunk. Az elnökség meghatározta a beszerzen-

dő pólók számát: Sportkupa: 100-100 homokszínű póló, Pingpong-kupa: 100 világoskék póló,
Vezetőképző: 100 sötétkék póló. Ezen kívül az idei rendezvényekre 400 darab nyakbaakasztó és
250 darab jegyzettömb beszerzését szavazta meg az elnökség.

8. Az ülés zárása
Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes tanácskozást.

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető
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