
A FEKOSZ ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A LEGUTÓBBI KÖZGYŰ-

LÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL 

A FEKOSZ elnökeként beszámolómat a szervezetünket érintő nagyobb témacsoportok kö-

ré építettem fel. Ezen struktúrába kívánom elhelyezni a főbb eseményeket, rendezvényeket. 

A szervezet 

A FEKOSZ küldöttgyűlése 2013. május 10-én szavazott és választott meg 2 évre a szerve-

zet elnökének. Ugyanekkor kaptak mandátumot az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai 

is. A 2014 májusában leköszönő elnökségi és ellenőrző bizottsági tagok helyére a tavalyi 

(2014. május 15-i.) közgyűlésen új tagokat választottunk. 

Elsődleges célul tűztem ki, hogy a FEKOSZ az addigi megszokott, lassan hagyományos-

nak nevezhető programjait a szűkös és támogatásmentes években is a – lehetőségekhez képest 

– legmagasabb színvonalon megtartása és új, színvonalas programokat is rendezzen. 

Fontos célom volt, hogy a szervezet részére új, addig még fel nem derített pénzügyi forrá-

sokat szerezzünk (pályázat, adó1%). 

A 2014/15-ös évben a szervezetünk székhelye – a korábbi évekhez képest – nem változott. 

Jelenleg Budapesten, a XI. kerületben, a Bartók Béla út 105-113. alatt található, míg irodánk a 

Csavargyár utca 1-3. alatt kapott elhelyezést, ahol nagyon kedvező feltételek mellett bérelünk 

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 lehe-

tővé és kellő információ-ellátottságot eredményez. 

A szakmai munka 

Az elmúlt évek tendenciája 2014-ben is folytatódott, ugyanis a felsőoktatásban számos vál-

tozást következett be, a minket leginkább érintő, a kollégiumokat is szabályozó végrehajtási 

rendelet csak a közelmúltban készült el. A számos felsőoktatási intézmény által jelzett prob-

lémás szabályozási pontok sajnos benne maradtak a normaszövegben, de látunk reményt a 

megváltoztatására. Erre vonatkozóan a kancellárok is tárgyalást kezdeményeznek a szaktárcá-

val.  

A felsőoktatást érintő megszorítások a FEKOSZ-t is elérték, a már korábban megszűnő 

minisztériumi támogatások után a tagkollégiumainkra nehezedő pénzügyi nyomás következ-

tében azok kevesebb önrészt tudtak biztosítani az általuk rendezett eseményekre. 

Ennek ellenére igyekeztünk programjainkat minél több helyszínre eljuttatni, így biztosítva, 

hogy a tagkollégiumok hallgatói betekintést nyerjenek a FEKOSZ működésébe. Budapesten, 

Gödöllőn, Székesfehérváron, Szombathelyen, Veszprémben tartottunk jó hangulatú rendezvé-



nyeket, amelyek sikeres lebonyolítása a szervező tagkollégiumok hozzáértése és lelkesedése 

nélkül nem valósulhatott volna meg. 

Saját véleményem az, hogy minden sikeres rendezvény egy-egy óriási fegyvertény a 

FEKOSZ életében, mivel a szakmaiság művelése, kapcsolatok ápolása minden további műkö-

désnek az alapja. 

Az elmúlt küldöttgyűlés óta egy vezetőképzőt (Szombathely), két HVK-t (Budapest, Gö-

döllő), régiótalálkozót (Veszprém), szenior kollégiumigazgatók régiótalálkozóját (Székesfe-

hérvár) rendeztünk. 

Már második évfolyamában tart a 2013-as küldöttgyűlés után újraindított LAK-HATÁS 

című kollégiumi magazin – a korral haladva és a költségeket is kímélve már online formában 

-, melynek következő száma 2015. május 14-én lesz olvasható. Az újság szerkesztőjének és 

íróinak köszönöm a munkájukat. 

2014 nyarán a következő tanévben felsőoktatási tanulmányaikat kezdett hallgatók részére 

készítettünk tájékoztató anyagot arról, hogy miért érdemes az albérletek helyett a kollégiumot 

választani. 

A rendezvények 

A korábbi pontban, az előző évben megvalósult szakmai programjaink, de az ezeken kívül 

megrendezett szervezeti eseményeink többsége mellé is szerveztünk szabadidős rendezvénye-

ket. 

2014 júliusában Boda Attila szervezésében került megrendezésre Székesfehérváron a II. 

Szenior Kollégiumi Igazgatók találkozója. A kétnapos rendezvényen mindenki jól érezte ma-

gát. Köszönöm Boda Attilának és csapatának fáradságos munkáját, hogy ez a rendezvény 

létrejött és immár hagyományosan megrendezésre kerül minden évben. 

2014. október utolsó napjára szerveztük meg a Hallgatói Vezetők Kollégiumát. A esemé-

nyen a résztvevők a prezentációs technikákról hallhattak előadást. A rendezvény megszerve-

zéséért köszönettel tartozunk Illés Péternek és társainak. 

2014. november első hetében feliratkoztak az országos kollégiumi rendezvényt rendező 

kollégiumok sorába a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi kollégiumai is. A veze-

tőképző sikeres lebonyolításáért külön köszönetet szeretnék nyilvánítani Bebesi Józsefnek és 

Angyal Adriennek, akik mindent megtettek azért, hogy vendégek sohase unatkozzanak. 

2014 novemberében a FEKOSZ Nyugat-magyarországi Régiója tartotta Veszprémben ha-

gyományos régiótalálkozóját. A két nap alatt megvitattuk a kollégiumokat érintő legfontosabb 

ügyeket, illetve a hallgatóság a közösségi média használatáról hallgathatott meg egy előadást. 

A házigazdák, Haraszti László és csapata, felejthetetlen élményeket szereztek a résztvevők-

nek, amiért ezúton is hálásak vagyunk. 



2015 márciusában, a negyedik alkalommal megrendezett Hallgató Vezetők Kollégiumát, 

első alkalommal tartottuk a főváros határain kívül, Gödöllőn. A HVK első részében a vezetői 

kompetenciákról tartottunk előadást, második részében kerekasztal-beszélgetést folytattunk a 

hallgatói utánpótlás-nevelésről. A gödöllői szervezők a megszokott jó színvonalon rendezték 

meg az eseményt, főként Kadosa Gábor, Csányi Ádám és Pazonyi Zsanett munkáját illeti kö-

szönet. 

A rendezvényeink mellett először szerveztük meg Karácsonyi Lájk versenyünket, ahol a 

tagkollégiumaink által feldíszített karácsonyfák versenyeztek. A nagy sikerre való tekintettel a 

versenyt 2015-ben is megtartjuk. 

A kommunikáció 

FEKOSZ kommunikációja az elmúlt években megváltozott. Az elérhetőségi adatbázisokat 

frissítettük, így az elmúlt időszakban könnyedén tudtuk tájékoztatni tagkollégiumainkat a fej-

leményekről, eseményekről, tevékenységeinkről. 

Facebook oldalunk továbbra is sikeresen működik, az elektronikus levelezésen kívül ezen a 

platformon is folyamatosan értesülhetnek rendezvényeinkről a kollégisták, illetve lehetőségük 

nyílik a felsőoktatási kollégiumokat érintő hírekről tájékozódni. 

A szakmai munkánál már említettem a kollégiumi magazinunkat; a LAK-HATÁS már II. 

évfolyamánál tart. Az újság kialakításánál továbbra is fontosnak tartjuk, hogy minden szám-

ban legyen olyan rovat, amelyben a kollégisták tájékozódhatnak szervezeti eseményeinkről, 

programjainkról, továbbá, hogy ismerkedjenek meg más kollégiumok életével, illetve köny-

nyed, szórakoztató cikkeket is olvassanak. 

A gazdálkodás 

A 2014-es évben minisztériumi és szponzori támogatást nem kapott szervezetünk. 

A 2014. évi eredmény-kimutatásban a „Tárgyévi közhasznú eredmény” pozitív ered-

ménye arra utal, hogy a 2013 decemberében több tagkollégium rendezte a 2014. évi tag-

díját. 

Az Elnökség alapelve – amelyet még a 2005- ben fogalmaztunk meg – az, hogy csak annyi 

pénzt költsünk el, amennyi biztosan a rendelkezésünkre áll (a számlánkon van). A rendezvé-

nyek költségeit ennek megfelelően csak egy bizonyos önrész megfizetésével tudjuk finanszí-

rozni, ez a teljes részvételi díj 75-85 %-a. 

A szponzori bevételek terén nem volt előrelépés a 2014-es évben sem. Csak a helyi kollé-

giumok kapcsolatai révén tudtunk elérni kisebb-nagyobb támogatást. 

A civiltörvény változásainak köszönhetően lehetőség nyílt pályázati forrás bevonására, 

amelyet a pályázati célnak megfelelően a működés finanszírozására fordítottunk. A 2014. évi 

működésünkre a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyertünk támogatást. 



A 2014-es évben kapott SZJA 1%-ból származó bevételünket régiótlálkozó költségekre 

költöttünk. Köszönjük valamennyi kedves adózó polgár felajánlását. 

 

Összegzés 

Véleményem szerint a FEKOSZ vezetőségének tevékenysége az elmúlt egy évben, de nem 

szabad szem elől téveszteni hibáinkat sem. Alapvető céljainkat teljesítettük – átgondolt racio-

nalizált gazdálkodás -, de ezen túlmutató tevékenységet kell végeznünk az elkövetkezendő 

időszakban, hogy szervezetünk sikeres legyen. A jó eredmények erősíthetik egymást. A 

szakmai háttér, a hallgatói bázis, a rendezvények sikere tovább fejleszthetőek, növelhetőek. 

Budapest, 2015. május 4. 

 Hegedűs Imre 

 Elnök 


