
FELSŐOKTATÁSI KOLLÉGIUMOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
http://www.fekosz.hu

Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2011. február 9. 13.30

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

Résztvevők: Balogh József
Blaskó Brigitta
Boda Attila
Halmágyi Csaba
Haraszti László
Holczer Violetta
Novák János
Nyerges László
Visnyei László

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd

A következő elnökségi ülés: 2011. március 3. (csütörtök) 11.00
ÓE Bánki Donát Kollégium (1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

1. Elnöki beszámoló
Novák János beszámolt róla, hogy a PBA-MESE-FEKOSZ együttműködése zátonyra futott. Tekint-
ve, hogy a FEKOSZ-on keresztül nem az összes kollégiumot érték el (illetve az elért kollégiumok 
nem bizonyították fényképpel, hogy részt vettek a promócióban), ezért a szervezet az eredetileg 
ígért összeg arányos részét fogja csak megkapni. (A pontos arány meghatározása majd később 
történik, az elnök kapcsolatban marad a MESE Kht-val.)

Boda Attila azt javasolta, hogy az elnök küldjön egy elektronikus levelet a levelezőlistára, amely-
ben tájékoztatja a kollégiumokat (a felelős kollégiumok megnevezése nélkül), hogy mi miatt nem 
kapja meg a teljes támogatási összeget a szervezet.

2. Pénzügyi helyzet
Az Elnökség áttanulmányozta az irodavezető által előzetesen kiküldött pénzügyi anyagokat és a 
hozzájuk fűzött megjegyzéseket. (Az irodavezető külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott részt 
venni az ülésen.)

3. 2011-es költségvetési pályázat
Az elnök beszámolt róla, hogy a 2010-es költségvetési pályázat elszámolása leadásra került. Az 
irodavezető elkészítette az elszámolás szakmai és pénzügyi részét is, majd bevitte a minisztéri-
umba. Az elszámolás elbírálása után lesz lehetőség az idei anyag beadására. A minisztérium által  
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2011-re előirányzott összegről nincsenek információk.

4. 2011-es tagsági helyzet
Az irodavezető előzetesen elkészített anyagát az Elnökség áttekintette, majd kérte az elnököt,  
hogy a hiányzó tagkollégiumokkal vegye fel a kapcsolatot.

5. Első féléves programtervek

•• KVKKVK

Az Elnökség úgy döntött, hogy a szokásos tavaszi KVK ülést egyelőre nem szervezi meg, megfe-
lelő téma híján.

•• VezetőképzőVezetőképző

Az idei helyszín: Veszprém, időpont: március 25-26. (péntek-szombat).

Haraszti László a következő elnökségi ülésre árajánlattal készül, ez alapján születnek meg a dön-
tések a részletekről.

•• SportkupaSportkupa

Az idei helyszín: Győr, előirányzott időpont: április hónap (8. vagy 15.).

A szervezők a SZE Kollégiumai lesznek, az egyeztetéseket Haraszti László és Novák János végzi, a 
következő elnökségi ülésre pontos részletekkel szolgálnak az egyeztetésekről.

•• KüldöttgyűlésKüldöttgyűlés

Helyszín: Budapest, lehetséges időpont: május 20. (péntek).

Regisztráció: 10 órától.

6. Egyebek

•• Személyi kérdésekSzemélyi kérdések

Az összes tisztségviselőnek idén lejár a mandátuma, teljes tisztújításra kerül sor májusban. A je-
lenlegi jelöltek nyilatkoztak:

• Halmágyi Csaba: szívesen folytatná, de még a döntés több tényező mérlegelését igényli

• Nyerges László: szívesen folytatná

• Boda Attila: a régióvezetőséget szívesen átadná, egyúttal Lukács Rolandot javasolja elnök-
ségi tagnak

• Balogh József: nem kívánja újrajelöltetni magát semmilyen tisztségre

• Haraszti László: még nem tud konkrét választ adni

• Holczer Violetta: egy év múlva végez, addig szívesen vállalja
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• Blaskó Brigitta: még nem tud konkrét választ adni

• Visnyei László: nem kívánja újrajelöltetni magát semmilyen tisztségre

• Novák János: az Elnökségi tagságon gondolkozik, semmilyen egyéb tisztséget nem kíván 
betölteni 


