EMLÉKEZTETŐ
a FEKOSZ elnökségi üléséről
Időpont:

2007. február 16. (péntek)

Helyszín:

Budapest, Podmaniczky u. 8. (BMF Bánki Donát Kollégium)

Jelen voltak:
Balogh József, Bálint Imre, Boda Attila, Novák János, Szarvas Eszter, Vinkovich Éva,
Dr. Kádasi Tibor (EB), Visnyei László (EB)
Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket. Az ülésen öt elnökségi tag és az
Ellenőrző Bizottság két tagja jelent meg. Ezt követően az elnök javaslatot tett a tanácskozás
menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló
2. Alapszabály-módosítás
3. Egyebek
o Honlap
o Vezetőképző
1. Elnöki beszámoló
a) Az elnök elsőként a 2007. évi tagdíjbefizetések állapotáról tájékoztatta az elnökséget.
Pozitívumként elmondta, hogy a korábban várt 1.000.000.-Ft-ot már január végén elérte a
befizetések összege, és még további 400.000.-Ft-os nagyságrendben várható befizetés.
Ezen összeg folyamatosan érkezik a bankszámlára. Ezzel a következő félév alapvető
működési feltételei biztosítottak.
b) Következő pontként a FEKOSZ pontos anyagi helyzetét vázolta. Tájékoztatott a
bankszámla és a házipénztár aktuális egyenlegéről. Az elnök elmondta, hogy a havi
működési költség kb. 200ezer forint, tehát jelen pillanatban az anyagi helyzet stabilnak
mondható.
c) Az elnök bemutatta az ideiglenesen alkalmazott irodavezetőt.
d) Ezután az elnök elmondta, hogy sajnos sem Manherz Károly szakállamtitkár úr
védnökségével, sem a Professzorok Házának jövőbeni sorsával kapcsolatban nem sikerült
biztos információt szerezni. A legutolsó nem hivatalos információ az, hogy a FEKOSZiroda június 30-ig működhet az épületben. Ezzel kapcsolatban az elnök továbbra is azt az
álláspontot képviselte, hogy a FEKOSZ-irodát az aktuálisan megbízott elnök székhelyére
kellene telepíteni, könnyítve ezzel a napi munka gördülékeny menetét.
e) Az elnök ezután beszámolt a Fürge Diák Iskolaszövetkezettől kapott levélről. Elmondta,
hogy a FEKOSZ-nak 2x400.000.-Ft-os támogatást ígértek, feltéve, hogy a tagkollégiumok
nyitottak bizonyos kérdésekben. Az elnök javasolta, hogy a Küldöttgyűlésre készüljön el
egy anyag, amelyen a kollégiumok nyilatkozhatnának, hogy fel tudják-e vállalni a kért

dolgokat. Az elnök ötletként fölvetette, hogy a FEKOSZ kérjen plakáthelyet a
kollégiumokban, ahol elhelyezheti saját hirdetéseit, emellett a Fürge Diák egyik kérése,
hogy ők is tehessenek ki plakátokat. Ez a FEKOSZ-nak befektetéssel járna, mivel a
plakáttartó táblákat be kellene szereznie, de várhatóan megérné a befektetést. Ezt a
lehetőséget a FEKOSZ kihasználhatná az Edupress-szel való együttműködésre is (pl. Aktív
Szemeszter kerüljön a plakáttartó kosarába), így tőlük is várhatna a Szövetség anyagi
támogatást. Jó lehetőség lenne ez arra is, hogy a kollégiumi önkormányzatok is szorosabb
együttműködést valósítsanak meg a FEKOSZ-szal, mivel az ő feladatuk lenne a plakátok és
egyéb anyagok kezelése helyi szinten, központilag pedig a FEKOSZ irodavezetője
koordinálná a megvalósítást. A Fürge Diák két részletben fizetné ki az említett összeget, az
első részt április végén, a második részt pedig szeptember végén. Az elnök jelezte, hogy
fontosnak tartaná a kapcsolat kialakítását, mind anyagi, mind egyéb szempontokat
figyelembe véve, de erről természetesen csak a tagkollégiumok dönthetnek. Az elnök
ígéretet tett arra, hogy a Fürge Diák pontos kéréseit tartalmazó levelet eljuttatja az
elnökségi tagoknak.
f) Következő pontként az elnök elmondta, hogy a Lakhatás Konferenciára kimentek a
támogatáskérő levelek. Idáig az Edupress nyilatkozott pozitívan, mely szerint egy
mellékletet kívánnak megjelentetni, amely a beruházókat, befektetési cégeket célozná meg.
A hirdetésekből befolyt összeg egy részét a Lakhatás Konferenciára felajánlották, de ennek
az arányáról még nem nyilatkoztak. Az Edupress abban is segítene, hogy a Lakhatás
Konferenciát a média felé közvetítse.
g) Az elnök megkérte az elnökséget, hogy tegye meg az esetleges észrevételeit:
Boda Attila a Vezetőképző időpontjának megváltoztatásával kapcsolatban annak a
véleményének adott hangot, mely szerint programokat csak nagyon indokolt esetben
kellene áthelyezni.
Az elnök válasza: bizonyos praktikus okok miatt merült fel az időpont megváltoztatása, de
mindent megfontolva a Vezetőképzőt az eredetileg meghirdetett időpontban, március
9-10-én fogják megtartani.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az elnök beszámolóját.
Ezt követően az elnök szavazásra bocsátotta, hogy a korábban meghatározott napirendi
pontok sorrendjét cseréljék fel. Az elnökség ismét egyhangúlag igennel szavazott.
2. Weblap
A honlappal kapcsolatban az elnök megfogalmazta azon véleményét, mely szerint
mielőbbi döntésre van szükség arról, hogy kit bízzanak meg az új honlap elkészítésével és
működtetésével, mert a mostani helyzet már tarthatatlan. Véleményét minden jelenlévő
elnökségi tag osztotta. Három lehetőség közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet.
Ötletként merült fel, hogy a sürgősség miatt egy új honlap készíttetése helyett inkább a
régit kellene továbbfejlesztetni, de ez informatikai nehézségek miatt nem tűnt
támogathatónak. Fontos szempont volt az is, hogy nyílt forráskódú programokat ne
használjanak, mert az nagyban lecsökkenti a lehetőségeket.
A téma megtárgyalása után, egy tartózkodás mellett, az elnökség az elnök által javasolt
személyeket választotta, és megbízta az elnököt az új honlap elkészítésével kapcsolatos
tárgyalások megkezdésére.

Az eddigi üzemeltetők kifizetésével kapcsolatos döntést az elnökség egy későbbi
időpontra halasztotta.
A weblap tartalmával kapcsolatban az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a kéréseket a
programírás előtt kell megfogalmazniuk, mert utólag már sokkal nehezebb változtatni.
Kérte az elnökség tagjait, hogy ötleteikkel ők is járuljanak hozzá az elkészítendő
honlaphoz.
3. Vezetőképző
A korábban kiosztott 3 anyagot véleményezte az elnökség. Az elnök bevezetőként
elmondta, hogy hiányolja az előadók neveit az anyagból. A lehetőségek megtárgyalása
után az elnökség választása az „A” változatra esett, mely szerint:
1. nap: Veszprém → regisztráció → ebéd → 1. blokk → utazás a szálláshelyre, Balatonalmádiba (Hotel Néreus) → vacsora
2. nap: reggeli → utazás Veszprémbe → 2. és 3 blokk → ebéd (hideg csomag)
Részvételi díj: 2500.-Ft/fő
Jelentkezési határidő: március 2.
Jelentkezéseket 50 főig tudnak elfogadni, a tagkollégiumok létszámának és igényének
nagyságától függően.
A meghívókat és egyéb anyagokat február 21-ig (szerdáig) kell eljuttatni a FEKOSZirodába, majd legkésőbb csütörtökön postázni kell a tagkollégiumoknak.
A döntést az elnökség egyhangúlag elfogadta.

4. Alapszabály-módosítás
Az elnök előzetesen tájékoztatta az elnökséget, hogy az Alapszabály-módosítás tervezetét
a Vezetőképző meghívójával együtt postázni kell, így a határidőket ennek megfelelően
kell megállapítani.
Végleges változat eljuttatása a FEKOSZ-irodába: február 21-én 15 óráig.
A megfogalmazás felelőse: Boda Attila
Jogi és stiláris szempontból átnézi: Dr. Kádasi Tibor
A tartalmi megtárgyalás során az alábbi főbb kérdések merültek fel:
•

Egyéni tagság lehetősége.
Mivel ez jogi problémákat vet fel, ezért szavazás nélkül kikerült a módosításból.

•

A hatályos szövegből kikerüljön-e a törlésre vonatkozó rész.
Szavazás eredménye: 3 igen és 3 nem szavazat mellett az elnök igen szavazata
döntött.

•

Az elnökség tagjait 1 vagy 2 évre válasszák meg?
Szavazás eredménye: 5:1-es szavazati aránnyal a 2 éves megbízatást támogatta az
elnökség.

Az ülés zárása:
Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a
tanácskozást.
Az emlékeztetőt készítette: Borbély Mária, mb. irodavezető.

