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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2010. október 14. 15.00

Helyszín: NYME Apáczai Kar, Hallgatói tér (Győr, Liszt Ferenc utca 42.)

Résztvevők: Balogh József
Birnbaum Helga
Blaskó Brigitta
Boda Attila
Haraszti László
Holczer Violetta
Milanovits Richárd
Novák János
Nyerges László
Visnyei László

elnökségi tag
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. október 26. (kedd) – 10.30
ÓE Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Vezetőképző (Gödöllő)
Birnbaum Helga tájékoztatott a rendezvény szervezésének részleteiről:

• Időpont: 2010. november 12-14. (péntek-vasárnap)

• Helyszín: SZIE Kollégiumok, Gödöllő

• Programterv:

◦ péntek
▪ Beérkezés, regisztráció
▪ Megnyitó, köszöntő (kollégiumigazgató, FEKOSZ-elnök)
▪ A kollégium bemutatása
▪ Plenáris ülés: „Út az oktatásban” (NEFMI meghívottal)
▪ Vacsora
▪ Csapatépítő szekcióülések, forgószínpadszerűen

◦ ismerkedési szokások a kollégiumokban, hallgatók egymás között, humán-
bingó (Blaskó Brigitta – Holczer Violetta)

◦ kommunikációs korlátok, önkifejezés, vertikális kommunikáció (igazgató-
hallgató), horizontális kommunikáció (hallgató-hallgató), hallgatói motivá-
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lás (Boda Attila)
◦ hallgatói érdekképviselet, feladatkör (Balogh József – Haraszti László)
◦ zárás, problémák és megoldásuk (Novák János – Nyerges László)

◦ szombat
▪ Reggeli
▪ Plenáris ülés: családjog és ifjúságvédelem
▪ Plenáris ülés: karriertervezés
▪ Ebéd
▪ Sport, feltöltődés
▪ Kulturális előadás: Vezetői kultúrák átalakulása (Antalffy Péter)
▪ Vacsora
▪ Katlan-vetélkedő

◦ Vasárnap
▪ Reggeli
▪ Szállás elhagyása

• Önköltség: 10.000 Ft/fő

• Részvételi díj tagkollégiumoknak: 8.000 Ft/fő (2.000 Ft/fő FEKOSZ-támogatás)

• A meghívók kimennek: október 18. (hétfő)

• Jelentkezési határidő: november 3. (szerda) dél

• Résztvevők száma: 3 rendes + 2 pót

Az Elnökség úgy határozott, hogy tekintettel a szervezet szűkös anyagi forrásaira, az elnökségi 
tagok részvételi díját a honos intézmény állja.

2. Pénzügyi helyzet
Milanovits Richárd tájékoztatott a szervezet aktuális pénzügyi helyzetéről.  Jelen pénzösszegek 
mellett a szervezet működése a 2010-es évre biztosított.

3. Egyebek
Haraszti László kezdeményezte, hogy az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tartson egy teljes lét-
számú kötetlen beszélgetést a FEKOSZ jövőjéről, jövőképéről, perspektíváiról. Az Elnökség felkér-
te Novák Jánost, hogy ennek a találkozónak az időpont-egyeztetését szervezze meg.


