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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2010. február 10. 13.00

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

Résztvevők: Balogh József
Boda Attila
Halmágyi Csaba
Haraszti László
Holczer Violetta
Milanovits Richárd
Novák János
Szabó Gábor
Visnyei László

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2010. február 26-27. (péntek-szombat)
PE Központi Kollégium (8200 Veszprém, Egyetem utca 12.)

1. Elnöki beszámoló
Novák  János  beszámolt  róla,  hogy  a  legutóbbi  elnökségi  ülés  óta  megérkezett  az  OKM 
2 250 000 Ft-os támogatása, amelyről január 31-gyel már el is számoltunk. Mihelyst elfogadják 
az elszámolást, be is adhatjuk a 2010-es évre az újabbat.

Az irodavezető ennek kapcsán megjegyezte, hogy a minisztérium támogatási ügyei a Felsőokta-
tási Főosztályról átkerültek a Tudománypolitikai Főosztályra, melynek vezetője Dr. Nádai László.

Az elnök tájékoztatott továbbá a Juhász Gáborral folytatott megbeszéléséről. Gábor felajánlotta, 
hogy az összes tagkollégiumunkról filmet forgat és megjelenteti őket a honlapjukon (a link onnan 
a FEKOSZ honlapjára mutatna).  A FEKOSZ-os rendezvényeket ingyen reklámozhatnánk ezen a 
weboldalon. Ezért cserébe egy 3 nm-es felületet kér a kollégiumokban, amelyen ő hirdetést he-
lyezhet el.

Az Elnökség alapvetően támogatja az ötletet, de arra kéri az elnököt, vizsgálja meg, hogy az 
egyes  kollégiumok reklámértékesítési  szabályzata  nem ütközik-e  ezekkel  az  elképzelésekkel. 
Továbbá kilátásba helyezte, hogy egy esetleges szerződéskötés esetén igen nagy gondot kell for-
dítani annak szövegezésére.
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2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd tájékoztatott az aktuális pénzügyi helyzetről az előzetesen kiküldött anyagok 
alapján. Kiemelte, hogy minden lejárt követelés beérkezett a bankszámlára, valamint a miniszté-
riumi támogatás is befutott.

Az Önkormányzati Minisztériummal kötött szerződés (Asztalitenisz Kupa) elszámolási határideje 
február 28. Ezzel kapcsolatban pár kérdés megválaszolása után az elszámolás beadásra kerül, a 
határidőn belül.

Milanovits Richárd beszámolt róla, hogy a könyvelővel egyeztetett, és március 29-ét (hétfőt) je-
lölték meg a 2009-es évi mérleg, eredménykimutatás és a közhasznúsági jelentés számszaki ré-
szének átadására.

Az Elnökség úgy döntött, hogy az Őszi Találkozó DVD-jének elkészítéséért 50 000 Ft-ot ad az 
irodavezetőnek, amennyiben ő átadja a FEKOSZ-nak a kijavított mesterpéldányt a következő el-
nökségi ülésre.

3.  A honlap megújulása
Milanovits Richárd és Haraszti László nem tudott mindkettőjüknek megfelelő időpontot találni az 
egyeztetésre, így egyelőre nincs előrelépés a napirendi ponttal kapcsolatban. Eredményt a követ-
kező elnökségi ülésre ígértek.

4. 2010-es évi tagság jelenlegi állása
Milanovits Richárd ismertette a tagság jelenlegi állását az előzetesen kiküldött anyagok alapján. 
Ebből az látszott, hogy kb. 50 %-a a tavalyi tagságoknak már be van fizetve, a maradék 50 % ügy-
intézése pedig folyamatban van. Az eddigi visszajelzések alapján egy olyan kollégium sincs, aki 
tavaly tag volt, és idén nem akar az lenni.

Boda Attila beszámolt a régiójában található kollégiumok tagsági szándékáról. Novák János pedig 
vállalta, hogy a „problémásabb” kollégiumokat felhívja és beszél velük.

Haraszti László szorgalmazta a már régebb óta forszírozott „kampánykörút” megvalósítását. En-
nek során azokat a régi/új kollégiumi vezetőket keresnék fel, akik valamiért vagy csalódtak a FE-
KOSZ-ban régebben, vagy pedig nem tudják, miért is lenne jó FEKOSZ-tagnak lenni. Az Elnökség 
úgy döntött, hogy a következő elnökségi ülésen erre egy külön napirendi pontot szán.

5. Első féléves programterv

•• Elnökségi ülés (Veszprém, Központi Kollégium) – 2010. február 26-27. (péntek-szombat)Elnökségi ülés (Veszprém, Központi Kollégium) – 2010. február 26-27. (péntek-szombat)

• érkezés: 14.00-ra
• Boda Attila csak péntek este tud érkezni
• Halmágyi Csabának nagy valószínűséggel nem jó az időpont
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•• KVK (Budapest, Bánki Donát Kollégium) – 2010. március 5. (péntek)KVK (Budapest, Bánki Donát Kollégium) – 2010. március 5. (péntek)

• regisztráció: 10.30-tól
• kezdés: 11.00
• témakörök:

• A  felsőoktatási  intézményeket  érintő  alapvető  gazdálkodási  kérdések  változásai  és  a 
kincstárnoki rendszer 

• Kertészné Barátosi Rozália (gazdasági főigazgató-helyettes, Óbudai Egyetem)
• A közalkalmazottak jogállásáról, és a személyi jövedelemadózásról szóló fontosabb jog-

szabályi változások, illetve azok hatásai
• Fábián Istvánné (Bér- és Munkaügyi Osztály osztályvezető, Óbudai Egyetem)

• A FEKOSZ 2010. év első félév programja, aktuális kérdések, feladatok
• Novák János (FEKOSZ elnök, ÓE tagkollégiumi igazgató)

• részvételi díj: tagkollégiumoknak ingyenes, a többieknek: 2000 Ft/fő
• meghívók és felkérések postára adása: február 16. (kedd)
• jelentkezési határidő: február 25. (csütörtök)

•• Vezetőképző (Kecskemét, Erdei Ferenc Kollégium) – 2010. március 26-27. (péntek-szombat)Vezetőképző (Kecskemét, Erdei Ferenc Kollégium) – 2010. március 26-27. (péntek-szombat)

• szállás: 1500 Ft/fő
• étkezés: 1750 Ft/fő
• póló: 1000 Ft/fő
• a szállást és étkezést együttesen érdemes lenne kihozni 3000 Ft/fő-re (Novák János intézi)
• részvételi díj: 5000 Ft/fő
• igyekszünk idén is nullszaldósra kihozni
• tervezett témák:

• plenáris ülés (röviden)
• Helyi kollégiumi rendszer bemutatása
• Előadók bemutatkozása

• csapatépítés, hangulatjavítás
• szekciótémák

• Szervezet- és vezetésfejlesztés (Novák János)
• Pszichológia-beszélgetés (Borsi Istvánné)
• (még valami)

• jelentkezési határidő: március 17. (szerda)
• levelek kimennek: március 1. (hétfő)

•• Sportkupa (Veszprém, Központi Kollégium) – 2010. április 16-17. (péntek-szombat)Sportkupa (Veszprém, Központi Kollégium) – 2010. április 16-17. (péntek-szombat)

• tervezetten 24 óra időtartammal
• péntek 18 órás kezdéssel
• a terembérleti díj maximálisan 6000 Ft/óra
• sportorvosi díj: 3000 Ft/óra (72 000 Ft)
• minisztériumi támogatás talán kapható rá (Szabó Gábor utánajár)
• szállás: 

• hálózsákban matracokon
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• középiskolai kollégiumban kedvezményesen, előzetes jelentkezéssel és fizetéssel
• étkezés: kedvezményes pizza helyben
• részvételi díj: 

• labdarúgás: 10 000 Ft/csapat
• kosárlabda: 8 000 Ft/csapat

•• Küldöttgyűlés (Budapest, Bánki Donát Kollégium) – 2010. május 14. (péntek)Küldöttgyűlés (Budapest, Bánki Donát Kollégium) – 2010. május 14. (péntek)

• beérkezés, regisztráció: 10.30-tól
• kezdés: 11.00
• az előzetes anyagok így ki tudnak menni két héttel korábban
• lehet, hogy személyi kérdésekről is dönteni kell (Novák János elbeszélget Kazinczy Tímeával)

6. Egyebek
Boda Attila tájékoztatott, hogy Keszthelyen régiótalálkozó lesz 2010. július 2-4. között.


