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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2009. április 15. 13.00

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

Résztvevők: Balogh József
Boda Attila
Haraszti László
Kazinczy Tímea
Milanovits Richárd
Novák János
Szabó Gábor
Vinkovich Éva
Visnyei László

elnökségi tag
régióvezető
ellenőrző bizottsági tag
elnökségi tag
irodavezető
elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
EB-elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2009. május 6. 13.00
BMF Bánki Donát Tagkollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János tájékoztatott az idei OKM-támogatás helyzetéről. Eszerint valószínű, hogy a FEKOSZ 
támogatását nem érinti a minisztérium pénzmegvonása, és újabb éves 2.500.000 Ft-ot kaphat a 
működésre. A tavalyi támogatás összegével június 30-ig kell elszámolni.

Az elnök Milanovits Richárdot kérte fel, hogy számoljon be az iroda átköltözéséről és annak me-
netéről. Az iroda új címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd az előre elkészített kimutatás alapján tájékoztatta az elnökséget az aktuális 
pénzügyi helyzetről.

3. Eddigi programok értékelése, továbbiak előkészítése

•• Őszi találkozóŐszi találkozó

A rendezvény  időpontját  szeptember  25-27-re  vagy  október  2-4-re  szűkítette  az  Elnökség. 
Helyszínként felmerült  Zánka,  ugyanis a minisztérium ezt preferálja,  de konkrét támogatásról 
még biztosat nem lehet tudni. A helyszín előzetes megtekintésére Novák János, Boda Attila, Ha-
raszti László vállalkozott. A szemle időpontja április 22 lesz.
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Az Elnökség megállapodott, hogy külön gondot kell fordítani a FEKOSZ 20 éves fennállása alatti 
elnökök, alapítók meghívására. Felmerült Hiller István, az Oktatási és Kulturális Miniszter felkéré-
se is egy rövid köszöntőre. 

•• VízitúraVízitúra

Az ötnapos nyári túrára a Tisza felső szakaszát jelölték ki. Feltehető időpontja: július 1-5. között 
lesz. Az összköltség szállással, étkezéssel, kenubérléssel együtt 16.000 Ft körül lenne. Az árban 
már egy emblémás póló vagy kendő is beleértendő.

•• KVK (Győr – Apáczai napok)KVK (Győr – Apáczai napok)

Idén elképzelhető, hogy önálló szekciót is vállalunk, nem csak a KVK megrendezését. Felmerült, 
hogy az őszi találkozón készített kérdőívek kiértékeléséről is itt zajlana egy előadás.

•• Vezetőképző – ősz (november közepe-vége)Vezetőképző – ősz (november közepe-vége)

Az SZTE Károlyi Mihály Kollégiuma vállalja a szervezését, pontos időpontban a későbbi üléseken 
lesz még szó.

4. Következő ciklus tisztújításával kapcsolatos kérdések megbeszélése
A küldöttgyűlésre május 15-én (pénteken) 11 órai kezdettel kerül sor a BMF Bánki Donát Tagkol-
légiumában. Itt három új elnökségi tagot kell megválasztani szavazással. A leköszönő tagok és az 
új jelöltek neve az 5. pont alatt szerepel. A küldöttgyűlést egy elnökségi ülés előzi meg, amely-
nek időpontja május 15. (péntek) 9 óra.

5. Küldöttgyűlés előkészítése
A jelenlegi tisztségviselők:

• Szabó Péterné Pataki Ágnes (elnökségi tag)
◦ mandátuma megszűnik

• Visnyei László (EB)
◦ továbbra is vállalja

• Haraszti László (EB)
◦ továbbra is vállalja

• Kazinczy Tímea (elnökségi tag)
◦ továbbra is vállalja

• Balogh József (elnökségi tag)
◦ továbbra is vállalja

• Szabó Gábor (elnökségi tag)
◦ továbbra is vállalja

• Vinkovich Éva (elnökségi tag)
◦ nem vállalja

• Szöllősi Tibor (elnökségi tag)
◦ nem vállalja
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A lehetséges jelöltek az elnökségi tagságra:
• Sós Boglárka
• Halmágyi Csaba
• Lökös Gergely

Meghívók április 20-ig kerülnek postázásra a tagkollégiumoknak. Az Elnökség május 5-ét szabta 
meg határidőnek a jelölteknek a pályázatok beküldésére, ezután a jelöltek névsora és önéletrajza 
felkerül a FEKOSZ honlapjára. A következő elnökségi ülésre (május 6.) a lehetséges jelöltek is 
meghívást kapnak.

6. Egyebek
A következő évi sportkupára vonatkozóan az elnökség megfontolja annak lehetőségét, hogy a 
program 24 órás legyen. A rengeteg jelentkező csapatnak köszönhetően nem elég egy fél nap a 
kupa lebonyolítására. Az étkeztetésre is több figyelmet kell fordítani, azaz növelni kell a szendvi-
csek vagy az egyéb hideg élelmiszerek mennyiségét.

Bugár Ferencnét, a győri Cuha úti kollégium nyugdíjba vonuló igazgatóját a FEKOSZ ajándék toll-
készlettel és virággal köszönti.


