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Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd
A következő elnökségi ülés: január 25. Debrecen

1. Elnöki beszámoló
Haraszti László beszámolt az elmúlt elnökségi ülés óta történt eseményekről.
Kiemelte, hogy a minisztériumban senki sem mond semmit a várható eseményekről, így elég nagy a
bizonytalanság a jövővel kapcsolatban.

2. Pénzügyi helyzet
Az Elnökség áttanulmányozta az irodavezető által prezentált pénzügyi anyagokat és meghallgatta az
elnök hozzájuk fűzött megjegyzéseit.
A 2011 januárjában kiállított behajthatatlan számlákkal kapcsolatban az Elnökség úgy döntött, hogy
egy tértivevényes levélben tájékoztassa a szervezet az intézményeket az elmaradt fizetésükkel kap csolatban, illetve kérje meg őket, hogy ha nem kívánják rendezni az összeget, küldjék vissza a szám lát. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a számlák összegét a Behajthatatlan követelés számlára
kell könyvelni.

3. Tagság 2012
Az elnök felvetette, hogy a csökkenni látszó tagsági tendencia megfékezésére érdemes lenne néhány
személyes találkozót eszközölni kollégiumokban. Helyszínként javasolta Dunaújvárost és Kaposvárt.
Novák János, Boda Attila és Dékány Donát vállalta, hogy elkíséri az elnököt.
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A Balassi Intézet vezetőváltása után elveszett a kapcsolat a vezetővel, Novák János és Dékány Donát
megígérte, hogy megpróbál kapcsolatot szerezni.
Dékány Donát úgy véli, hogy egy egységes szakmai koncepció megléte esetén több nagy budapesti
intézményt (pl. SOTE, ELTE) be lehetne vonni a szervezetbe. Haraszti László egy találkozó, fórum,

eszmecsere szervezését kezdeményezi február közepére, ahova meghívnánk a budapesti intézmények vezetőit. Ennek szervezésére Dékány Donátot és Novák Jánost kérte fel.
A szervezet küldetésének megfogalmazásával kapcsolatban az Elnökség azt javasolta az elnöknek,
hogy a levelezőlistán tegyen fel 4-5 kérdést, amelyre mindenki válaszol, és ez alapján elkészítheti az
egységes formába hozott dokumentumot.

4. Első féléves programtervek
• Vezetőképző
Időpontja március 30-április 1. Helyszíne Debrecen, Agrártudományi Centrum, Veres Péter Kollégium. Dékány Donát és Halmágyi Csaba a következő elnökségi ülésig konszenzusra jut a programtervvel kapcsolatban, a részeredményeket az elnökségi levelezőlistán publikálják.

• KVK
Időpontja február vége, március eleje. Illetve akkor, mihelyst kijön valami érdemi szakmai anyag a
minisztériumtól.

• Sportkupa
Helyszíne elsősorban Győr vagy Veszprém. A helyszín és az időpont a következő elnökségi ülésig
tisztázódik.

• Küldöttgyűlés
Elsődleges időpontja május 11. Helyszíne az ÓE Bánki Donát Kollégium.

5. Egyebek
• Tisztújítás
Nyerges László sajnálattal közölte, hogy kollégiumigazgatói megbízatása megszűnik, így a továbbiakban nem tud részt venni az Elnökség munkájában.
Haraszti László hozzátette, hogy mind Blaskó Brigitta, mind Holczer Violetta hallgatói jogviszonya
megszűnik, így az ő helyük is szabaddá válik a következő Küldöttgyűlésre.

