
A FEKOSZ BESZÁMOLÓJA A LEGUTÓBBI KÖZGYŰLÉS ÓTA EL-
TELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL

A FEKOSZ elnökeként beszámolómat a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok kö-
ré építettem fel. Ezen struktúrákba kívánom elhelyezni a főbb eseményeket, rendezvényeket.

A szervezet

A  FEKOSZ küldöttgyűlése 2013. május 10-én szavazott és választott meg 2 évre a FE-
KOSZ elnökének. Ugyanekkor megválasztásra kerültek az elnökség és az ellenőrző bizottság
tagjai is. A megválasztott tisztségviselők közül az idei küldöttgyűlés előtt 3 elnökségi tagunk,
illetve 1 ellenőrző bizottsági tagunk lemondott. Helyükre a 2014. május 15. közgyűlésen vá-
lasztunk új tagokat.

Elsődleges célul tűztem ki, hogy a FEKOSZ az eddig megszokott, lassan hagyományosnak
nevezhető, programjait a szűkös és támogatásmentes években is a – lehetőségekhez képest –
legmagasabb színvonalon megtartsuk és új, színvonalas programokat is rendezzünk.

Fontos célom volt, hogy a szervezet részére új, eddig nem használt pénzügyi forrásokat
szerezzünk.

A 2013/2014-es évben a szervezetünk székhelye – a korábbi évekhez képest – nem válto-
zott. Jelenleg Budapesten, a XI. kerületben, a Bartók Béla út 105-113. alatt található, míg az
irodánk a Csavargyár utca 1-3. alatt található meg, ahol nagyon kedvező feltételek mellett bé-
relünk egy irodahelyiséget.

A FEKOSZ ügyviteli és adminisztrációs feladatait, illetve a honlapot továbbra is az iroda-
vezető (Milanovits Richárd) kezeli, ami kényelmesebb és gyorsabb munkavégzést tesz lehető-
vé és kellő információ-ellátottságot eredményez.

A szakmai munka

Az elmúlt évben is folyamatos változások zajlottak a felsőoktatásban, viszont a minket leg-
inkább érintő, a kollégiumokat is szabályozó végrehajtási rendeletek a mai napig nem készül-
tek el. A felsőoktatást érintő megszorítások a FEKOSZ-t is elérték, a már korábban megszűnő
minisztériumi támogatások után a tagkollégiumainkra nehezedő pénzügyi nyomás következté-
ben kevesebb önrészt tudtak biztosítani az általuk rendezett eseményre.

Ennek ellenére igyekeztünk programjainkat minél több helyszínre eljuttatni, így biztosítva,
hogy a tagkollégiumok hallgatói betekintést nyerjenek a FEKOSZ működésébe. Budapesten,
Galgahévízen,  Győrben,  Gödöllőn,  Debrecenben, Balatonszepezden tartottunk jó hangulatú
programokat, amelyek sikeres lebonyolítása a lelkes szervező tagkollégiumok nélkül nem va-
lósulhatott volna meg.
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Saját véleményem az, hogy minden sikeres rendezvény egy-egy óriási fegyvertény a FE-
KOSZ életében, mivel a szakmaiság művelése, kapcsolatok ápolása minden további működés-
nek az alapja.

Bár időközben dr. Kádasi Tibor az ellenőrző bizottsági tagságáról ugyan lemondott össze-
férhetetlenség miatt, az általa vállalt feladatot, hogy az alapszabályt átírja az új törvényi sza-
bályozásoknak megfelelően, elvégezte. Munkáját ezúton is köszönjük.

Az elmúlt küldöttgyűlés óta három KVK-t (Győr, Gödöllő), három vezetőképzőt (Balaton-
szepezd, Gödöllő, Debrecen), két HVK-t (Budapest) rendeztünk.

Az legutóbbi küldöttgyűlés óta útjára indítottuk a LAK-HATÁS című kollégiumi online
magazint, melynek 2. száma áprilisban olvasható volt. Az újság szerkesztőjének és íróinak kö-
szönöm a munkájukat.

A rendezvények

A korábbi pontban említésre kerültek az előző évben megvalósult szakmai programjaink,
de ezeken kívül eseményeink többsége mellé mindig szerveztünk szabadidős rendezvényeket
is.

2013 októberében került megszervezésre az I. FEKOSZ Túra. A rendezvény újdonsága mi-
att  kevesen vettek részt, de a résztvevők töretlen lelkesedéssel sétálták le 30 km-s távot a
Galga-mentén.

2013 novemberében visszatért ismételten az eseménynaptárba a 2012-es évben elmaradó,
de előtte nagy népszerűségnek örvendő Asztalitenisz Kupa, ahol szép számmal képviseltették
magukat a tagkollégiumok. Az V. Asztalitenisz Kupa helyszíne a budapesti VPOP csarnok
volt. Köszönet Balogh József munkájáért.

2013-as év első vezetőképzőjét Balatonszepezden tartottuk, ahol a szakmai programokat
Boda Attila és Novák János tartották.  A rendezvényről  több pozitív visszajelzést  kaptunk,
ezért köszönet illeti Boda Attilát és a Lébényi Pál Kollégium lelkes szervezői csapatát.

Az év második vezetőképzőjét Gödöllőn rendeztük. A vezetőképző magas színvonalát dr.
Bujáki Gábor és Krnács Kitti biztosították áldozatos munkájukkal. Szakmai programokat a
SZIE Kollégiumok szeniorjai tartották.

2014 tavaszi vezetőképzője Debrecenben került megrendezésre, ahol a megnyitón körünk-
ben köszönthettük többek között dr. Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár Urat. Szakmai prog-
ramokért a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi központja felelt. A részt-
vevőkben a nagyszerű  emlékek  mind  a mai  napig élnek.  Köszönettel  tartozom Debreceni
Egyetem azon dolgozóinak és kollégistáinak, akik részt vettek a rendezvény lebonyolításában.

2013-ban a túrán kívül egy másik rendezvény is született a szervezetben, ez a Hallgatói
Vezetők Kollégiuma, amely elsősorban a kollégiumi önkormányzatok képviselőinek szól. Az
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első HVK a BME Schönherz kollégiumában került megrendezésre, ahol különböző egyetemi
kollégiumi felvételi módszerek, és a kollégisták közéletben való buzdításának módszerei ke-
rültek bemutatásra.

Az első HVK sikerin felbuzdulva a másodikra sem kellett sokat várni, hiszen 2014 február-
jában Illés Péter vezetésével az ÓE Hotel@BMF rendezte meg sikeresen.

Küldöttgyűlés előtti utolsó rendezvényünk a Gödöllőn megrendezett KVK volt, ahol szak-
mai program mellett elkezdtük 25 éves évfordulónk megünneplését is. Vendégeink voltak a
FEKOSZ alapító atyái, akik anekdotáikkal színesítették a rendezvényt.

A kommunikáció

A kommunikációnk az elmúlt  időszakban változásokon ment keresztül.  Az elektronikus
kommunikációban  eddig  problémát  jelentő  helytelen  elérhetőségek  adatbázisát  frissítettük,
ezért a tagkollégiumaink folyamatos tájékoztatást kapnak eseményeikről, tevékenységeinkről.

2013 augusztusában elindult a FEKOSZ hivatalos Facebook oldala, ahol eseményeinkről,
illetve az országban a felsőoktatási kollégiumokat érintő hírekről tájékozódhatnak a FEKOSZ
tagjai.

A szakmai munkánál már említettem a kollégiumi online magazinunk, a LAK-HATÁS be-
indítását. Az újság kialakításánál szerkesztési elv volt számunkra, hogy minden számban le-
gyen olyan rész, amelyben a kollégisták tájékozódhatnak eseményeinkről, programjainkról,
megismerkedjenek más kollégiumok életével, illetve könnyed, szórakoztató cikkeket is olvas-
sanak.

A gazdálkodás

A 2013-as évben minisztériumi és szponzori támogatást nem kapott szervezetünk.

A 2013. évi eredmény kimutatásban a „Tárgyévi közhasznú eredmény” pozitív ered-
ményére az utal, hogy a 2013-as évben szigorú gazdálkodást folytattunk.

Az Elnökség alapelve – amelyet még a 2005-ös évben fogalmaztunk meg – az, hogy csak
annyi pénzt költsünk el, amennyi a rendelkezésünkre áll (a számlánkon van). A rendezvények
költségeit csak egy bizonyos önrész megfizetésével tudjuk finanszírozni, ezek a teljes részvé-
teli díj 75-85%-a.

A szponzori bevételek terén nem volt előrelépés a 2013-as évben sem. Csak a helyi kollé-
giumok kapcsolatai révén tudtunk elérni egy-egy kisebb-nagyobb támogatást.

A civiltörvények változásainak köszönhetően lehetőség nyílt pályázati forrás bevonására,
ami segítségével működési költségeink finanszírozása megvalósulhat. 2014-es évi működé-
sünkre a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyertünk működési támogatást.
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Összegzés

Véleményem szerint a FEKOSZ vezetésének tevékenysége eredményes volt az elmúlt egy
évben, de hibáinkat sem szabad szem elől téveszteni. Alapvető céljainkat teljesítettük, de azon
túlmutató tevékenységet kell végeznünk az elkövetkezendő időszakban, hogy szervezetünk si-
keres legyen. A jó eredmények erősíthetik egymást. A szakmai háttér, a hallgatói bázis, a ren-
dezvények sikere tovább fejleszthetőek, növelhetőek.

Budapest, 2014. május 8.

Hegedűs Imre
Elnök
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