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Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: az időpont és a helyszín még nincs tisztázva

1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt a Lévai Róbertnek adott interjújáról.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd beszámolt a nem túl rózsás pénzügyi helyzetről. A vezetőképzőről készült el-
számoló jelentés alapján látszik, hogy a rendezvény pozitív pénzügyi mérlegű, nyereséges lett. 
Az év végéig kifizetendő, őszi találkozós számla második részletének rendezése a házi pénztár 
és a bankszámla mostani állásának fényében nem fog gondot okozni.

Szabó Gábor azt javasolta, hogy indítványozzuk a minisztériumnál, hogy részesedést kapjunk a 
hallgatói  normatívából  (pl.  5‰-ket),  ezáltal  sokkal  több forrás és lehetőség lenne különböző 
színvonalas programok rendezésére.

Boda Attila indítványozta, hogy ismét kerüljön bevezetésre az a rendszer, hogy a rendezvényein-
ket a tagdíjbevételekből és részvételi díjakból rendezzük, így nem függenénk semmilyen támoga-
tástól. Csak akkor lehessen egy adott támogatást számításba venni a rendezvények tervezésében, 
ha az már a számlánkon van, addig nem.

3. OKM
Novák János ecsetelte az elmúlt elnökségi ülés óta történt eseményeket az Oktatási Minisztéri-
ummal kapcsolatban. Bár a bírósági végzés már november 20-án megérkezett, annak jogerőre 
emelkedéséig (ami várhatóan december 20.) a bíróság nem ad ki hiteles cégkivonatot (ezáltal alá-
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írási címpéldányt sem tudunk készíteni).

A Tordai Magdolnával történt egyeztetés során szinte biztossá vált: az idei minisztériumi támo-
gatástól el kell búcsúznunk, arra még van némi esély, hogy az idei pénzt jövőre, év közben vala-
mikor megkapjuk (a jövő évi támogatáson kívül).

A 2009-es támogatásért (2,5 millió Ft) már januárban be lehet adni a kérvényt.

4. 2009-es évi tagság
Milanovits Richárd beszámolt, hogy az eddigi tagjelentkezések fényében, valamint a tavalyi tag-
ságok alapján kb. 50 tagkollégiummal és közel 20.000 hallgatóval lehet számolni. A tagdíjbefize-
tések folyamatosan történnek.

Milanovits Richárd hívja telefonon a 2008-ban és 2009-ben is FEKOSZ-tag kollégiumokat, Novák 
János pedig a függőben lévőket.

5. Vezetőképző (Noszvaj) értékelése
Az Elnökség pozitívnak minősítette a noszvaji  vezetőképzőt, mind pénzügyi, mind élményügyi 
szempontból. Megállapodtak, hogy a továbbiakban a noszvaji-féle üdülő- és kulcsosházakat, va-
lamint a házilag főzést preferálják majd a vezetőképzők lebonyolítására, ugyanis ezek jelentős 
közösségépítő-formáló tulajdonsággal rendelkeznek a kollégiumi szállásokhoz és étkezdékhez 
képest.

6. Egyebek
A karácsonyi üdvözlőlapok minden tagkollégiumnak a jövő hét folyamán (Novák elnök úr aláírá-
sával) kiküldésre kerülnek.

2009-ben a rendezvényekre érdemes lesz a kisebb-nagyobb cégeknél szponzoráció felől érdek-
lődni. Erre a következő elnökségi ülésen fog bővebben szó esni.


