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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:

2009. május 26. 11.00

Helyszín:

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

Résztvevők:

Blaskó Brigitta

elnökségi tag

Boda Attila

régióvezető

Haraszti László

ellenőrző bizottsági tag

Kazinczy Tímea

elnökségi tag

Novák János

elnök

Visnyei László

ellenőrző bizottsági elnök

Halmágyi Csaba
Holczer Violetta
Milanovits Richárd
Sós Boglárka

elnökségi tag
ellenőrző bizottsági tag
irodavezető

elnökségi tag

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd
A következő elnökségi ülés: Balatonföldvár – 2009. június 22-23.

1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt a meghiúsult találkozóról Tordai Magdolnával. Egy új találkozó lebonyolítását helyezte kilátásba.

Ezen kívül hírt adott egy lehetséges médiamegjelenésről is: az egyik reklámügynökség megkereste, hogy milyen feltételekkel rakhatnának ki molinókat a tagkollégiumainkban. Az Elnökség nem
zárkózott el a felkéréstől. Azt szeretnék, hogy a FEKOSZ emblémája praktikussági és marketing
okokból szerepeljen a molinókon.

2. Pénzügyi beszámoló
Novák János ismertette a bankszámla és a házi pénztár aktuális állását. Ezekből látszott, hogy a
tagdíjak még érkeznek folyamatosan, bár már egyedül egy nagyobb volumenű tagdíjbefizetést
várunk: a gödöllői kollégiumtól. Ezen kívül a Laktanya utcai irodaháztól számítunk egy 300 ezer
forint körüli összegre, ami az ottani kaució visszautalása lesz.

3. Őszi Találkozó
• Szállás
Tekintettel arra, hogy a FEKOSZ szűkös anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy a találkozót
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Zánkán (szállás + étkezés együtt: kb. 3800 Ft/fő/éj) vagy Gödöllőn (7.200 Ft/2 fő/éj) szervezze
meg, ezért a II. (Jubileumi) Őszi Találkozó helyszínéül a budapesti Terminus Hotelt jelölte meg,
ahol a szállás ára kb. 800 Ft/fő/éj.

• Étkezés
Az étkezéssel kapcsolatban két lehetőség áll fenn (akár a kettő kombinációja is):
• vagy valamelyik BMF-es konyháról biztosítani az ellátást,

• vagy pedig ételkiszállítókat megkeresni a rendezvény szponzorának.

A szállással és az étkezéssel kapcsolatban Novák János és Visnyei László a balatonföldvári elnökségi ülésre ígért eredményeket.

• Programok
A FEKOSZ története
Fotókiállítás (analóg és digitális: régi emlékek és a FEKOSZ-pólók evolúciója)
• felelős: Haraszti László

• az anyagokért felelősök:
◦ Észak-Dunántúl: Haraszti László, Boda Attila
◦ Budapest: Szabó Gábor

◦ Kelet-Magyarország: Halmágyi Csaba
◦ Dél-Magyarország: Novák János

◦ Dél-Dunántúl: Hamarics Mária, Bálint Imre
◦ Észak-Magyarország: Molnár István

Szakmai anyagok a FEKOSZ 20 éves működése során
• felelős: Novák János
• megkérdezendő: Tamás Eszter, Kővári Éva, Molnár István

Visszaemlékezések
• felelős: Kővári Éva

• a volt elnököktől és választmányi titkároktól tartalmi összefoglalót és szubjektív

visszaemlékezést kérni

• a nevekért felelős: Milanovits Richárd

Plenáris ülések
• Aáry Tamás Lajos (országgyűlési jogok biztosa): Kollektív jogok; Fekete kasszák – kulturális

hozzájárulás – felelős: Novák János
• Diákhitel Központ: szponzorációs előadás – felelős: Novák János
• OKM (Rádli Katalin, Szövényi Zsolt) – HÖOK (Maszlavér Gábor): Kollégiumok helye és szere-

pe a felsőoktatásban
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• Programvázlat
péntek:

14.00-tól

érkezés, regisztráció

16.15

Diákhitel előadás

utána

vacsora

utána

buli

8.30

reggeli

9.30

Aáry Tamás Lajos előadása (kollektív jogok, fekete kasszák)

utána

ebéd

utána

csapatok főzése – bográcsozás

utána

vacsora (amit főznek, megeszik)

8.30

reggeli

10.00

zárás

16.00
17.30
utána

szombat:

10.30
utána
közben
utána
vasárnap:

9.30
10.30-tól

megnyitó – kiállítás-megnyitó
összesimuló ismerkedés
vetélkedő (téma: a FEKOSZ múltja) – szervező: Novák János

OKM-HÖOK (kollégiumok helye és szerepe a felsőoktatásban)
FEKOSZ elnökök és választmányi titkárok elóadásai
minibajnokságok (csocsó, pingpong, foci, tollas)
vetélkedő, buli – szervező: a helyi szervezőgárda
feedback-kérdőív kitöltetése
hazamenetel

4. Vízitúra 2009
A postai meghívók a napokban kimennek, ezen kívül a hallgatók direkt email értesítést is kapni
fognak az eseményről. A jelentkezési határidő: június 15. lesz. Jelentkezni a részvételi díj felének
befizetésével lehet, amely a postán kiküldött sárga postai csekken vagy átutalással is történhet.

Elegendő jelentkező esetén a vízitúra honlapján nyomon lehet követni, hogy kik jelentkeztek már
a túrára.

5. Balatonföldvári elnökségi ülés
Időpontja már véglegessé vált: június 22-23. Blaskó Brigitta és Halmágyi Csaba jelezte, hogy biztosan nem tud részt venni, míg Kazinczy Tímea csak aggodalmát fejezte ki emiatt.

6. Egyebek
Novák János kezdeményezte, hogy az elmúlt, valamint a jelenlegi ciklus tisztségviselőinek fény-

képei és rövid bemutatkozói kerüljenek fel a honlapra. Ehhez arra van szükség, hogy mindenki
küldjön magáról fényképet és bemutatkozó szöveget az irodavezetőnek.
Halmágyi Csaba beszámolt róla, hogy elsősegélynyújtással is foglalkozik. Felajánlotta segítségét
egy elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó verseny, képzés vagy program lebonyolítását illetően. Felajánlásán az Elnökség elgondolkozik.

