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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2009. június 22. 16.00

Helyszín: BMF Lébényi Pál Kollégium (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 10.)

Résztvevők: Balogh József
Boda Attila
Haraszti László
Holczer Violetta
Kazinczy Tímea
Milanovits Richárd
Novák János
Sós Boglárka
Szabó Gábor
Visnyei László

elnökségi tag
régióvezető
ellenőrző bizottsági tag
ellenőrző bizottsági tag
elnökségi tag
irodavezető
elnök
elnökségi tag
elnökségi tag
ellenőrző bizottsági elnök

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2009. július 14. (kedd) – 12.00
BME Kármán Tódor Kollégium (1117 Budapest, Irinyi János utca 9-11.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János először elnézést kért, hogy az utolsó pillanatban megváltozott az elnökségi ülés 
helyszíne (Balatonföldvárról Székesfehérvárra), de sajnos az időjárás nem tette lehetővé, hogy vi-
torlázzunk. A gyors megoldást és a vendéglátást megköszönte Boda Attilának.

Tájékoztatott  továbbá,  hogy  a  székhelyváltozás  bejegyzése  viharos  és  meglepő  gyorsasággal 
megtörtént. Már csak a bírósági végzés jogerőre emelkedését kell megvárnunk, és máris használ-
hatjuk székhelyként is az új irodát.

Ezt követően beszámolt, hogy az OKM 2,5 millió forintos támogatásának felhasználásának és el-
számolásának határideje közeleg, a megfelelő számlák összegyűltek, most az elszámolás össze-
állítása következik. Csúszás nem várható a beadás kapcsán. 

A 2009-es évre szóló támogatás igénylése csak a mostani, 2008-as támogatás elszámolásának 
elbírálását követően történhet. Hangsúlyozta azonban, hogy az igénylés tervezetét el lehet hama-
rabb is készíteni, hogy amikor lehet, akkor már egyből be tudjuk adni, és hamarabb jussunk a tá-
mogatáshoz. A 2009-es, az OKM-től kapott működési támogatás várható összege 2,2 millió fo-
rint.
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2. Pénzügyi beszámoló
Novák János az elnöki beszámolót követően tájékoztatott, hogy az utóbbi elnökségi ülés óta nem 
történt komolyabb pénzügyi mozgás. Az irodavezető elmaradt bére részben pótlásra került, je-
lenleg már csak megközelítőleg 3 hónap lemaradásban van a FEKOSZ. A közeljövőben ez a lema-
radás is rendezésre kerül.

3. Vízitúra 2009
Milanovits Richárd beszámolt az Elnökségnek, hogy a jelentkezési határidőig összesen 2 fő je-
lentkezett a túrára. Az Elnökség erre úgy határozott, hogy a júniusi I. FEKOSZ vízitúrát lefújja. Az 
időpont őszre való eltolását nem támogatja, ugyanis akkor már hideg lesz, és a kollégisták nagy 
része nem fog ráérni. A következő tanulságokat vonta le a túrával kapcsolatban:

• legközelebb a túrát hamarabb kell meghirdetni, és a leveleket kiküldeni
• a túrát bele kell kalkulálni a tavaszi féléves programtervbe
• a túra hírét már a tavaszi programon el kell szórni és terjeszteni

4. Őszi találkozó 2009
Az Elnökség megállapodott a találkozó végleges helyszínéről és időpontjáról: 

2009. október 2-4.,  Hotel Terminus – Budapest.

Egyéb szállásigények miatt a szállásadó pontos árajánlatot még nem tudott adni, de a helyigé-
nyünket biztosan ki tudja elégíteni. Az étkezés akár a szomszédos ÁNTSZ-konyhával együttmű-
ködve is megoldható lesz. Árajánlatot kell még kérni tőlük, valamint az Elamentől is. Ezen kívül 
fel kell venni a kapcsolatot a különböző ételkiszállító cégekkel is, a szponzoráció miatt.

A  20  éves  jubileumra  készülő  (digitalizálandó)  anyagok gyűlnek,  de  még nem érkezett  meg 
mindegyik. Haraszti László felajánlotta, hogy a nem digitális formában érkező anyagokat ő be-
szkennelteti. A digitális anyagokból majd poszterek készülnek, amelyeket a találkozó helyszínén, 
majd pedig a későbbiekben is ki tudunk állítani. A feladatok felelőse: Haraszti László.

Az előző elnökségi üléshez képest pontosításra kerültek az időpontok.

péntek: 14.00-tól érkezés, regisztráció
16.00 megnyitó – kiállítás-megnyitó
16.15 Diákhitel előadás
17.30 összesimuló ismerkedés
19.00 vacsora
20.30 vetélkedő (téma: a FEKOSZ múltja) – szervező: Novák János
21.30 buli (karaoke, tálcasörös rockzenekar, koktélok)

szombat: 8.30 reggeli
9.30 Aáry Tamás Lajos előadása 

(kollégisták jogai, kollektív büntetések, fekete kasszák)
11.00 OKM-HÖOK (kollégiumok helye és szerepe a felsőoktatásban)

meg kell hívni: (Novák János)
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   OKM: Tordai Magdolna és akit még ajánl (Novák János)
   HÖOK: Miskolczi Norbert, Maszlavér Gábor (Balogh József)

13.00 ebéd
14.30 FEKOSZ elnökök és választmányi titkárok előadásai
17.30 csapatok főzése – bográcsozás
közben minibajnokságok (csocsó, pingpong, foci, tollas)
19.00 vacsora (amit főznek, megeszik) – lecsó vagy paprikás krumpli

rossz idő esetén a konyhában főznek
21.00 vetélkedő, buli – szervező: a helyi szervezőgárda

vasárnap: 8.30 reggeli
9.30 feedback-kérdőív kitöltetése
10.00 zárás
10.30-tól hazamenetel

Az Elnökség abban állapodott  meg,  hogy a következő elnökségi  ülésig  konkrét  költségvetési 
tervvel áll elő. Az ehhez szükséges részárak kiderítésére az alábbiakban bízta meg a felelősöket:

szállás, terembérlet Balogh József, VIsnyei László
étkeztetés Balogh József, VIsnyei László
főzés, alapanyagokkal bográccsal fával Haraszti László, Novák János
programokhoz, vetélkedőkhöz kellékek Haraszti László, Novák János
póló, felespohár, emléklap, jegyzettömb, toll Haraszti László, Novák János
repiajándék, vetélkedődíj, egyebek Haraszti László, Novák János
sportszerek Haraszti László, Novák János
előzetes kiállítási anyag Haraszti László, Novák János
rendezőgárda, közreműködők díjazása, büfé Balogh József, VIsnyei László

A sajtóval való kapcsolattartással Kazinczy Tímeát bízták meg. Az ő feladata lesz az egyetemi, a 
budapesti és az országos napi-és hetilapok megkeresése, tájékoztatása a rendezvényről, vala-
mint az ehhez kapcsolódó sajtóanyag összeállítása.

A szombat délutáni programtól kezdve meghívást kapnak azok a régi, már nem aktív (volt) hall-
gatók és igazgatók, akik szeretnének eljönni és megünnepelni a FEKOSZ születésnapját. Nekik 
egyedi árképzést fog alkalmazni az Elnökség, ennek tisztázására a későbbiekben kerül sor.

5. 2009 második féléves programterve
Az Elnökség az alábbi programtervben állapodott meg 2009 második félévére vonatkozóan. Még 
nem minden időpont teljesen pontos, függnek az akkori teremfoglaltságoktól és egyéb progra-
moktól.

július 14. (kedd) – 12.00 elnökségi ülés BME Kármán Tódor Kollégium - Budapest

augusztus 25. (kedd) – 13.00 elnökségi ülés BMF Bánki Donát Kollégium – Budapest
esetleg Hotel Terminus - Budapest
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szeptember közepe elnökségi ülés Budapest

október 2-4. (péntek-vasárnap) őszi találkozó Hotel Terminus – Budapest

október 15-17. (csütörtök-szombat) kvk (Apáczai napok) NYME Apáczai Kar – Győr

elnökségi ülés NYME Apáczai Kar – Győr

november 7. táján (szombati nap)
(pontos dátum az aug. 25-i elnökségire)

őszi sportkupa 
(asztalitenisz kupa)

Szállás utcai Pingpongcsarnok – Budapest

november 20-21. 
vagy 27-28. (péntek-szombat)

vezetőképző SZTE Károlyi Mihály Kollégium – Szeged

december eleje  záró elnökségi ülés Budapest

6. Egyebek
Novák János ismételten megkérte az Elnökséget, hogy mindenki küldjön az irodavezetőnek egy 
összefoglaló szöveget magáról és a FEKOSZ-ban végzett tevékenységéről, valamint egy képet is 
mellékeljen az e-mailben. A bemutatkozók a honlapra fognak kikerülni.

Boda Attila szorgalmazta, hogy az elmaradt vitorlázást valamikor pótoljuk be. Az erre megfelelő 
időpont valószínűleg valamikor szeptemberben lesz, a pontos időpont később kerül meghatáro-
zásra.

Az Elnökség megállapodott, hogy a 2010. tavaszi vezetőképzőjét a balatonszepezdi BMF-üdülő-
ben fogják tartani. A hely a kedvező ára mellett szép helyen van, és az étkezést is könnyen meg 
lehet oldani. Kilátásba helyezték, hogy a megszokottól eltérően a vezetőképző két éjszakás lesz, 
s egy geocachinges (GPS-es, nyomkövetős) csapatépítő délutánnal is bővülne a programkínálat.


