
Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név:  Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

székhely:  1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.

bejegyző határozat száma:  13. PK. 61.837/1990/59

nyilvántartási szám:  1.425

képviselő neve:  Hegedűs Imre

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Alapcél  szerinti  tevékenységek:  A  FEKOSZ,  mint  a  magyarországi  felsőoktatási  kollégiumok  demokratikus  alapon
szerveződő és működő országos érdekképviseleti  szövetsége, tevékenységével a magyarországi felsőoktatási  intézmények
kollégiumainak lakói és munkatársai számára kíván érdekközösséget teremteni. 

Közhasznú tevékenységek: A FEKOSZ ifjúságvédelmi, ifjúsági érdekképviseleti tevékenységet folytat. Együttműködik más
– hazai és nemzetközi – felsőoktatási és közoktatási érdekképviselettel, foglalkozó szervezetekkel.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

a) A FEKOSZ tagságának nyújtott lehetőség a szakmai előadásokon, vezetőképzőkön, konferenciákon való részvételre.

b) A folyamatos jogszabályi változás nyomon követése, a tagkollégiumok részére segítségnyújtás, és részvétel a 
jogalkotás folyamatában.

c) Országos sportprogramok szervezése.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996. évi CXXVI. tv. 9. §  4., 5., 10., 14. pontja szerinti
közhasznú tevékenységek

a közhasznú tevékenység célcsoportja: magyarországi kollégista egyetemi-főiskolai hallgatók,
felsőoktatási kollégiumi diák- és dolgozói vezetők 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 14767 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A tagságnak 2013. évben két vezetőképzőt szerveztünk, 
melynek keretén belül a tagkollégiumok által delegált 
hallgatói vezetők különböző kompetenciák fejlesztésén 
vehettek részt. A személyes készségek fejlesztésén túl, 
szervezetfejlesztéssel foglalkoztunk,és gazdasági 
alapfogalmak megismerésére is lehetőséget nyújtottunk a 
résztvevők számára. 

A Kollégium Vezetők Kollégiumán és több megvalósult 
országos fórumon a felsőoktatási kollégiumokat érintő 
jogszabályi változásokról tanácskoztunk, illetve az épp 
aktuális problémák szélesebb körben történő 
megbeszélésére nyújtottunk lehetőséget. Ennek egyik 
eredménye, hogy tagjaink közül többen részt vesznek egy,
a felsőoktatási kollégiumokat érintő jogszabályalkotási 
folyamatban.

2013-ban a Kollégium Vezetők Kollégiuma mellett 
rendeztük meg a Hallgatói Vezetők Kollégiumát, amelyen
a résztvevők a felsőoktatási intézmények kollégiumi 
rendszereivel ismerkedtek meg, illetve 
szervezetfejlesztési gyakorlatokat leshettek el egymástól 
(„best practice”).

2013 áprilisában került megrendezésre a tagság részére 
egy kétnapos sportkupa, ahol kosárlabdában és kispályás 
labdarúgásban mérték össze tudásukat a tagkollégiumok 
csapatai. Októberben Asztalitenisz Kupát rendeztünk.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (e/Ft)

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1 604 Vezetőképzők, szakmai



előadások rendezvényekkel
kapcsolatos költségek

finanszírozása.

Tagdíjból származó bevétel 1 451
Vezetőképzők, szakmai

előadások rendezvényekkel
kapcsolatos költségek és a

szervezet működési
költségeinek finanszírozása.

Egyéb bevétel 0



5. Cél szerinti juttatások kimutatása (e/Ft)

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Vezetőképzők (tavaszi és őszi) 1 259 0

Kollégium Vezetők Kollégiuma (tavaszi és őszi) 39 0

Régiótalálkozó 0 0

Sportrendezvények 0 0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (e/Ft)

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

 Vezető tisztségviselőink juttatásban NEM részesültek  0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0 0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel (e/Ft) 2 301 3 109

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg (e/Ft)

0 0

D. közszolgáltatási bevétel (e/Ft) 0 0

E. normatív támogatás (e/Ft) 0 0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás (e/Ft)

0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2 301 3 109

H. Összes ráfordítás (kiadás) (e/Ft) 2 877 3 055

I. ebből személyi jellegű ráfordítás (e/Ft) 27 53

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai (e/Ft) 2877 3 055

K. Adózott eredmény (e/Ft) -576 54

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) (fő)

0 0

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem


