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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2009. szeptember 23. 13.00

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

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

elnökségi tag
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. október 28. (szerda) – 13.00
BMF Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt a soron következő, jubileumi FEKOSZ Őszi Találkozó szervezésével kap-
csolatos fejleményekről. A találkozó végleges helyszínéül a Terminus Hotel fog szolgálni.

A regisztrációt az irodavezető és három, később kiválasztott személy végzi majd.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd tájékoztatott az aktuális pénzügyi helyzetről: a bankszámlamozgásokat főként 
az aktuális telefonszámlák befizetése és irodabérlet díja tette ki. A házi pénztár a bankszámláról 
felvett pénzösszeggel gyarapodott.

3. A honlap kérdése
A FEKOSZ honlapjának fejlesztése a tervezési fázisban áll, a tartalmi kérdések megvitatására, va-
lamint a konkrét megvalósításra az Őszi Találkozó után kerül sor.
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4. Őszi Találkozó
Az Elnökség úgy döntött, hogy a találkozó és a kiállítás megnyitására is pénteken kerül sor. A 
rendezvény programja az egyes pontok részletes ismertetésével véglegessé vált. A HÖOK képvi-
seletében sajnos senki nem tud részt venni a találkozón.

Az Elnökség megvitatta a találkozón kiosztandó ajándékcsomagok tartalmát. A jegyzettömb, toll, 
bögre és lime színű póló mellett, egy képeket tartalmazó DVD is kerül a csomagba.

A kollégiumigazgatók VIP szekciója a Hotel tévészobájába kerül. Sós sütemények beszerzéséről 
külön gondoskodni kell.

5. KVK - Győr
A kerekasztal-beszélgetések tervezett témakörei a következők lesznek:

• A NYME Kollégiumi adminisztrációs rendszerének bemutatása és gyakorlati  tapasztalatai 
(Polgár Rudolf, NYME Soproni Székhelyű Karok Kollégiumai)

• Hallgatói elégedettségmérés és minőségi alapú fejlesztések hatása és kapcsolata a kollégi-
umban (Balogh József, BMF Kollégium)

Az elnökségi tagok többségi szavazata alapján nem lesz elnökségi ülés Győrben, a kvk kapcsán.

A KVK meghívóit az irodavezető legkésőbb szeptember 28-ig kiküldi az érintetteknek.

6. Asztalitenisz Kupa
A kupán résztvevők élelmezése további 2 db szendviccsel gyarapodott személyenként, melyre így 
24.000 Ft-tal többet (2*60*200 Ft) különít el a FEKOSZ. A terembérlet, a kupák költsége, az üdítő 
külön támogatási pénzből finanszírozható, hozzávetőlegesen 300.000 Ft-ba kerül a rendezvény 
teljes megszervezése.

7. Vezetőképző – Szeged
A vezetőképző plenáris ülésén két téma kerül terítékre:

• Őszi Találkozón kitöltött kérdőívek értékelése (Boda Attila, BMF Lébényi Kollégium)

• Karközi kollégiumok szerepe és működése a Szegedi Tudományegyetem életében (Dr. Al-
mási Tibor, Karközi Kollégiumi Tanács, elnök)

A Dr. Almási Tiborral való további egyeztetést Novák János vállalta.

A forgószínpad előadásai közül egyet mindig az adott helyszín kollégiumai és vezetői vállalnak 
magukra, ez a szerep most az SZTE Teleki Blanka Kollégiumára hárul. A másik két előadás témá-
ja:

• Kollégiumi hagyományok teremtése és ápolása (Szabó Gábor, BME Kármán Tódor Kollégi-
um)
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• Kollégiumi önkormányzatiság (Szabóné Csík Erzsébet, BMF Kiss Árpád Kollégium

8. Egyebek
Nem volt érdemi hozzászólás a napirendi ponthoz.


