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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2010. április 16. 15.00

Helyszín: PE Központi Kollégium (8200 Veszprém, Egyetem utca 12.)

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

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2010. május 14. 9.30
ÓE Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János tájékoztatott, hogy a Trailer Mediával történt megállapodás értelmében ugyan kis 
csúszással ugyan, de elkezdődtek a filmforgatási munkálatok az első kollégiumban, a szegedi 
Herman Ottó Kollégiumban.

Tájékoztatott továbbá arról is, hogy Mese Kht. megkereste őt egy új promócióval kapcsolatban, 
amely a diákok kedvenc, legjobb tanárait keresi. A cég azt szeretné, hogy az általuk összekészí-
tett postai anyagot a FEKOSZ kiküldje a tagkollégiumainak, ezért cserébe a postaköltséget meg-
térítik, valamint egyszeri támogatásban részesítik a szervezetet. Az Elnökség azt javasolta, hogy 
az egyszeri díjként kért összeg 100.000 Ft legyen.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd tájékoztatott az aktuális pénzügyi helyzetről az előzetesen kiküldött anyagok 
alapján. Rámutatott, hogy idén eddig 41 tagkollégiumunk van, ez a szám még kb. 10 darabbal 
nőni tud, a számlák kiküldése folyamatosan történik. Az Elnökség felkérte Novák Jánost, hogy a 
problémásabb kollégiumok tagsági ügyét intézze.

Az irodavezető tájékoztatott továbbá az OKM-mel folytatott telefonbeszélgetésének eredményé-
ről:  a  támogatáshoz szükséges pályázatot  leghamarabb május  17-én adhatjuk be,  tekintettel 
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arra, hogy addig döntési moratórium van. A minisztérium által kijelölt éves működési támogatá-
sunk 1,2 millió forintra csökkent.

Sorszám Felelős Határidő Feladat

1. Novák János 2010-05-01 A problémásabb kollégiumok felkeresése a 
tagság rendezése céljából

2. Milanovits Richárd 2010-05-01 Az eddig le nem tisztázott tagságok rendbeté-
tele, számlák kiküldése

3. Novák János 2010-05-10 Tordai Magdolna (OKM) megkeresése a támo-
gatással kapcsolatban

4. Boda Attila 2010-05-14 A minisztériumi támogatáshoz szükséges pá-
lyázathoz szükséges régiótalálkozó-összefog-
laló elkészítése

5. Haraszti László 2010-05-14 A minisztériumi támogatáshoz szükséges pá-
lyázathoz szükséges sportkupa-összefoglaló 
elkészítése

6. Novák János
Milanovits Richárd

2010-05-17 A minisztériumi támogatáshoz szükséges pá-
lyázat elkészítése, beadása

3.  A kecskeméti vezetőképző értékelése
Az Elnökség alapvetően igen jónak értékelte a rendezvényt, a szervezést ismételten megköszön-
ték a kecskeméti szervezőgárdának és Sós Boglárkának. Pénzügyi szempontból nagyságrendileg 
80.000 Ft ráfordításra volt szükség a szervezet részéről.

Az Elnökség alapelvként fogalmazta meg, hogy a vezetőképzők programbeosztását a továbbiak-
ban úgy szervezi, hogy az első, délutáni napra két, a második, délelőtti napra pedig egy szekció-
ülés, programpont jusson. (A plenáris ülés helyett pedig egy rövid, 10 perces házigazdai köszön-
tés lesz csak megtartva.) A másnapi kései felkelés miatt a szombati első programon igen minimá-
lis fizikális és mentális jelenlét tapasztalható.

4. A küldöttgyűlés szervezési kérdései
A küldöttgyűlés időpontja: 2010. május 14. Helyszíne: ÓE Bánki Donát Kollégium, 1065 Budapest, 
Podmaniczky utca  8.  Időbeosztása:  10.30-tól  regisztráció,  11.00-től  küldöttgyűlés,  11.30-tól 
rendkívüli küldöttgyűlés.

Az Elnökség a küldöttgyűlés levezető elnökeként Dr. Kádasi Tibort (DE TEK Kossuth Lajos Kollégi-
um) kéri fel. A jegyzőkönyv vezetőjének Milanovits Richárdot terjesztik elő. A Szavazatszámláló 
Bizottság az Ellenőrző Bizottság tagjaiból fog megalakulni. A jegyzőkönyv hitelesítő pedig két 
budapesti kollégista (személyük később kerül kiválasztásra).

Postán kiküldendő anyag: (szintén témajelölő etikettel, mint a sportkupánál)
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• Meghívó, illetve hivatkozás a neten található anyagokra, a weblapra és hivatkozás a man-
dátumigazolóra is

A weblapra felteendő anyagok:
• Elnöki beszámoló
• Ellenőrző Bizottsági beszámoló
• Közhasznúsági jelentés
• Új tagok bemutatkozó anyagai

A tervezett napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló
2. Közhasznúsági jelentés
3. 2010-es költségvetés
4. Tisztújítás
5. Egyebek

A kezdeményezést, mely szerint a tagkollégiumok díja automatikusan kerüljön kiszámlázásra a 
tagsági évet megelőző év alapján, az Elnökség elnapolta, megvitatását az őszi KVK témái közé 
halasztotta.

Az Elnökség áttanulmányozta a könyvelő által elkészített 2009. évi eredménykimutatást, mérleget 
és az elnöki beszámoló számszaki részét. Az ott látott számok alapján rámutattak, hogy a kimu-
tatott hiány annak az eredménye, hogy a 2008. év szeptember-december közötti időszakában 
nagyobb mennyiségű (nagyságrendileg 900.000 Ft összegben)  2009-es tagdíjat  fizettek be a 
tagkollégiumok (a FEKOSZ kérésére: hogy a számlákat rendezni tudja az adott időszakban). Ezen 
kívül fontos észrevenni: az adott évhez képest a FEKOSZ támogatásai is jelentősen csökkentek 
(250.000 Ft-tal).

Sorszám Felelős Határidő Feladat

1. Novák János 2010-04-25 Közhasznúsági jelentés elkészítése

2. Ellenőrző Bizottság 2010-04-25 Ellenőrző Bizottsági beszámoló elkészítése

3. Milanovits Richárd 2010-04-25 Az eredménykimutatásban jelölt tárgyévi köz-
hasznú eredmény negatív értékére rákérdezni a 
könyvelőtől

4. Novák János 2010-04-25 Elnöki beszámoló elkészítése, ezzel kapcsolat-
ban pedig a mérleg és az eredménykimutatás 
számainak magyarázata

5. Milanovits Richárd 2010-04-28 A küldöttgyűlés meghívójának postai kiküldése

6. Milanovits Richárd 2010-04-30 A küldöttgyűlés anyagainak webre tétele

7. Milanovits Richárd 2010-05-13 Szavazólapok elkészítése és hitelesíttetése
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5. A küldöttgyűlés személyi kérdései
Az Elnökség tagjai nyilatkoztak, hogy tudják-e vállalni a továbbiakban a tisztségüket:

• Balogh József tudja vállalni
• Blaskó Brigitta tudja vállalni
• Halmágyi Csaba tudja vállalni
• Kazinczy Tímea kollégiumi kötődése megszűnik, nem tudja vállalni
• Sós Boglárka kollégiumi kötődése megszűnik, nem tudja vállalni
• Szabó Gábor kollégiumi kötődése megszűnik, nem tudja vállalni

Az Ellenőrző Bizottságban nem történik személyi változás.

Novák János megkérte az Elnökség tagjait, hogy szenteljenek időt potenciális elnökségi tagok ke-
resésére. Amennyiben nem gyűlik össze a megfelelő számú jelölt, az Elnökség előterjeszti a cik-
lus végéig a „csonka elnökség” javaslatát a Küldöttgyűlésnek, aki adott esetben megszavazhatja 
azt.

Sorszám Felelős Határidő Feladat

1. Elnökség 2010-04-30 Lehetséges elnökségi tagok keresése

2. Novák János 2010-04-30 Nyerges László, Szemán Gáborné megkérdezé-
se az elnökségi tagságról

6. Egyebek
Az Elnökség belátta, hogy a jelen anyagi körülmények között a nyáron megrendezendő vízitúrá-
hoz nem tud anyagi támogatást biztosítani, így a program az alábbi paraméterekkel önköltséges 
áron lesz meghirdetve. A részvételi díj 16.000 Ft, ez a hajók bérleti díját és a minden napi kem-
pingben alvásokat (valamint egy jelképes FEKOSZ-os ajándékot) tudja fedezni. Étkezés nem fog-
laltatik az árban. Időpontját első közelítésben június 24 és 30. között jelölték ki.

Sorszám Felelős Határidő Feladat

1. Szabó Gábor
Milanovits Richárd

2010-05-02 A vízitúra részleteinek véglegesítése

2. Milanovits Richárd 2010-05-03 A vízitúrát meghirdető levelek kiküldése a tag-
kollégiumoknak


