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A következő elnökségi ülés: 2010. október 14. (csütörtök)
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1. Elnöki beszámoló
Az Elnökség egy perces néma csenddel emlékezett Németh Ádám volt elnökségi tagra. A temeté-
sén Novák János és Boda Attila képviselte a FEKOSZ-t.

Az elnök elmondta,  hogy a NEFMI-től  az 1.200.000 Ft  értékű,  2010-es működési támogatás 
szerződését megkötöttük, most már a minisztérium ügyintézésének gyorsaságán múlik a kifize-
tés. Ez október közepe táján várható.

Novák János tájékoztatott továbbá arról az együttműködés-tervezetről, amelyet a Magyar Egyete-
mi és Főiskolai Sajtó Egyesület terjesztett be. Ennek keretében a PBA – A biztosítók áruháza on-
line biztosítási alkusz cég közös ifjúsági projektjében működne közre a szervezetünk. A projekt 
időtartama november 1. és december 10. közé esik, ez idő alatt a FEKOSZ tagkollégiumaiban kü-
lönböző (hagyományos és kreatív) hirdetményeket helyeznének ki, amellyel tájékoztatnák a fiata-
lokat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás átkötésének időpontjáról, illetve a részükre hirde-
tett versenyről.

A  Campus Alkusz  nevű  versenyben az egyéni kötések száma alapján lehetne megmérkőzni, az 
egyes személyek tárgyi jutalomban részesülnek, a kollégiumok pedig a legtöbb kötés alapján ki-
rándulást vagy házimozi rendszert nyerhetnek. A FEKOSZ-nak a projekthez annyiban kell hozzá-
járulni, hogy engedélyezteti a promóciót a kollégiumokban, illetve a kollégiumok elérhetőségeit 
rendelkezésre bocsátja. Ezért cserébe a szervezet 400.000 Ft támogatásban részesül, függetlenül 
a promóció sikerétől.
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Halmágyi  Csaba felvetette,  hogy Debrecenben aggályos lesz ilyen nevű versenyt meghirdetni,  
ugyanis a debreceni Campus Kht. ezt minden bizonnyal nem fogja engedélyezni. Arra kérte az el-
nököt, hogy a MESE-nél kérdezzen utána, hogy tettek-e már lépéseket a debreceni felsőoktatási 
intézmények felé.

Az elnökségi ülésen jelen levők között tartott informális szavazás alapján mindenki támogatta a 
szervezet részvételét az akcióban. A szerződés elkészítésével és az együttműködés megkötésével 
az Elnökség Novák Jánost bízta  meg. Az Elnökség látni és engedélyezni kívánja a szerződést a 
végleges megkötése előtt.

2. Pénzügyi beszámoló
Milanovits Richárd tájékoztatott az aktuális pénzügyi helyzetről a  helyszínen kiosztott anyagok 
alapján.  A pénzügyi helyzet nem túl kedvező, de a működési költségeket éppen fedezi. A na-
gyobb kiadások még az évben: az irodabérlet (157.500 Ft/hó), valamint a könyvelő díja (330.000 
Ft/év).

Az Elnökség megállapodott,  hogy a 2011-es tagdíjak befizetésének időpontja november elején 
kezdődik, az első körös befizetési határideje pedig december 14. lesz. Az ehhez szükséges to-
borzó levelek október 20. – november 10. között kerülnek majd küldésre.

3.  Második féléves programterv

•• KVK (október 14.) - GyőrKVK (október 14.) - Győr
• időtartam: 11.00 – 15.00
• az Apáczai-napok keretében
• étkezés büféjellegű (mint tavaly), a FEKOSZ fizeti
• témák:

◦ A NYME Apáczai Kar kollégiumainak bemutatása (Farkas Szilvia)
◦ Az előkészítés alatt álló Felsőoktatási törvény koncepciója, bevezetésére és 

végrehajtására vonatkozó tervek (dr. Náray-Szabó Gábor)
◦ A Campus Alkusz verseny bemutatása (MESE)

• tagkollégiumoknak díjtalan, nem tagoknak 5000 Ft/fő
• jelentkezési határidő: október 11. 12.00

•• Elnökségi ülés (október 14.) - GyőrElnökségi ülés (október 14.) - Győr
• a KVK után, 16 óra körül

•• Elnökségi ülés (október 26. Elnökségi ülés (október 26. vagy október 28.vagy október 28.) - Budapest) - Budapest
• 11.00 óra körül

•• Asztalitenisz Kupa (november 6.) - BudapestAsztalitenisz Kupa (november 6.) - Budapest
• a szokásos helyen (Müller-sportcsarnok)
• részvételi díj: 1500 Ft/fő
• egy csapat: 3 fő
• nagyobb kollégiumok két csapattal, a többi kollégium egy-egy csapattal jöhet
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• szendvics, ásványvíz, érem, kupa, póló

•• Vezetőképző (november 12-14.Vezetőképző (november 12-14.)) - Gödöllő - Gödöllő
• főszervező: Birnbaum Helga, az elnökségi ülésen elhangzottakról Haraszti László 

tájékoztatja őt
• most két éjszakás lesz, az őszi találkozót pótolandó
• első este ügyességi, logikai és egyéb (alkoholtól mentes) feladatok – szakmai program
• második este: buli
• részvételi díj: még később kerül kiszámolásra
• résztvevők száma: kollégiumonként 3 fő és 2 póttag

•• Elnökségi ülés (novemberben valamikor)Elnökségi ülés (novemberben valamikor)

•• Elnökségi ülés (december elején)Elnökségi ülés (december elején)

Az elnökségi ülések pontos időpontját az október 14-i elnökségi ülésen tisztázza az Elnökség.

4. Őszi Találkozó
A pénzhiányra, illetve az előkészítés, a szervezés állapotára tekintettel az Elnökség úgy döntött, 
hogy idén nem rendez Őszi Találkozót.

5. Egyebek
Milanovits Richárd tájékoztatott, hogy az Ellenőrző Bizottsággal együttműködve kidolgoztak egy 
új formanyomtatványt, amellyel ezentúl az útiköltségtérítéseket el kell számolni. A formanyom-
tatványon ezen túl ki kell tölteni az utazás célját is. Az útiköltségeket a tárgyhót követő 10-éig 
tudja az irodavezető elszámolni.

Az Ellenőrző Bizottság nevében Visnyei László beszámolt a július 21-én tartott irodaellenőrzés 
során megállapított tényekről, az elkészült jegyzőkönyv alapján. Az Ellenőrző Bizottság azt java-
solja, a 2010-es évben már ne számoljon el senki útiköltség térítéssel kapcsolatos költséget.

Az irodavezető munkaköri leírásának elkészítését, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket a követ-
kező elnökségi ülésen végzi majd az Elnökség.


