
1/3.

Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2007. március 23.

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

Jelen voltak: 
Bálint Imre, Balogh József, Boda Attila, Leskó Róbert (VB), Novák János, Pataki Ágnes 
(VB), Polgár Rudolf (VB), Szarvas Eszter, Varga Ágnes (VB), Vinkovich Éva, Visnyei 
László (EB).

Az  elnök  köszöntötte  az  elnökségi  ülésen  megjelenteket,  hat  elnökségi  tag,  az  Ellenőrző 
Bizottság egy, valamint a Választási Bizottság 4 tagja képviseltette magát. Ezt követően az 
elnök javaslatot tett a tanácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.

1. Elnöki beszámoló

• Az irodavezető-váltás koordinálása 
• Veszprémi vezetőképzőn való részvétel 
• Pénzügyi feladatok ellátása (bank, könyvelés, beszámoló, mérleg) 
• Küldöttgyűlés előkészítése, küldöttgyűlés 
• Lakhatás Konferencia szervezése, egyeztetések (OKM, Edupress) 
• Az irodaváltás körüli teendők intézése (PH, Manherz Károllyal történő találkozás) 
• Kosár Kupa rendezvény (Teremprobléma) 
• Nyári Találkozóval kapcsolatos egyeztetés (Módosítási javaslat) 
• A FEKOSZ jövőkép – tapasztalatok, javaslatok 
• Honlappal kapcsolatos egyeztetések 
• Szponzor keresése az áprilisi plakáthoz
• A március 10-ei elnökségi megbeszélés pontosítása 

Az  elnök  vázolta  a  FEKOSZ  anyagi  helyzetét.  Tájékoztatott  a  bankszámla  és  a 
házipénztár  aktuális  egyenlegéről,  valamint  a  Vezetőképző  körülbelüli 
költségvetéséről. A házipénztár-jelentés nem volt teljesen pontos, mivel még néhány 
számla nem érkezett meg a veszprémi Vezetőképzőről.

Az Elnökség az elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

2. A veszprémi Vezetőképző összefoglalója

Boda  Attila  pozitívan  értékelte  a  Vezetőképzőt.  Elegendő  számú  résztvevő  volt, 
azonban csak kevés kollégiumból.  Úgy gondolja,  nagyobb lett  volna a  jelentkezési 
hatékonyság, ha nem csak személyesen lehetett volna jelentkezni a Küldöttgyűlésen. 
Szerinte hamarabb kellene kihirdetni az ilyen eseményeket elektronikus formában. Az 
elnökségi  ülésen  jelen  levők  mindegyikének  tetszettek  a  programok.  A  pénzügyi 
beszámoló Haraszti László segítségével fog elkészülni – később.

Az összefoglalót az Elnökség elfogadta (1 tartózkodás mellett).
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3. A FEKOSZ pénzügyi helyzete

Az elnök tájékoztatott, hogy a szervezetnek jelenleg 40 tagkollégiuma van, az általuk 
befizetett éves tagdíj 1 408 100 Ft, a tavalyi 2 500 000 forinthoz képest. A taglétszám 
folyamatosan  csökken.  Az  Oktatási  Minisztérium  a  tavalyi  4  millió  forintos 
támogatását idén 3 millió forintra csökkentette, jövőre az előirányzat  szerint csak 2 
millióra számíthat a szervezet. Az NCA pályázat elbírálására csak júliusban kerül sor, 
így a FEKOSZ a soron következő programjai szervezésénél nem számolhat ezzel a 
segítséggel.  Valószínűleg  növelni  kell  a  programoknál  a  résztvevők  által  befizetett 
önrész mértékét, és hamarabb ki kell hirdetni a programokat, hogy megfelelő számú 
jelentkező híján még vissza lehessen mondani a program megszervezését.

Az  elnök  szorgalmazta  azt  a  felvetést,  hogy  az  irodát  a  mindenkori  elnök  mellé 
helyezzék,  és  az  ottani  adminisztrátornak  adjon  a  szervezet  jutalékot,  ezzel  is 
elősegítve a gyorsabb információáramlást, valamint a költségtakarékosságot.

4. Rendezvények

Az elnök azt javasolta, hogy az április 20-21-i Lakhatás Konferencia halasztódjék el, 
ugyanis nem érkezett kellő visszajelzés a programokról, az előadásokról. Az Elnökség 
azt határozta, hogy a Konferencia helyett 20-án délelőtt kerüljön sor a Küldöttgyűlésre, 
délután  pedig  egy  KVK  keretében  egy  Juttér-konferenciára.  Helyszínül  a  BMF 
Tavaszmező utcai kollégiumát jelölték meg, ahol igény esetén szállás is biztosítható a 
KVK után. A Lakhatás Konferencia programját  a Nyári  Találkozóra helyezte  át  az 
Elnökség.

A Kosárkupa március 31-i döntőjének teremproblémájának megoldásával az Elnökség 
az irodavezetőt bízta meg.

5. A szövetség aktuális kérdései

A  jelen  lévők  úgy  döntöttek,  hogy  a  FEKOSZ  egyelőre  maradjon  meg  jelenlegi 
közhasznú szervezeti formájában, a feloszlatásra és a baráti alapon történő informális 
újraszervezésre nincs szükség.

6. A Választási Bizottság beszámolója

A Választási Bizottság az áprilisi Küldöttgyűlésre az alábbi jelölteket javasolja:

• Elnök: 
• Leskó Róbert

• Ellenőrző Bizottság: 
• Visnyei László (EB-elnökjelölt) 
• Haraszti László

• Elnökség: 
• Balogh József
• Bogár Eszter
• Novák János
• Szabó Péterné Pataki Ágnes
• Szöllősi Tibor
• Vinkovich Éva
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Bálint Imre, Boda Attila, Kádasi Tibor (távollétében közölte) és Szarvas Eszter nem 
kíván a továbbiakban aktív szerepet vállalni a szervezet működésében.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a régi elnökség újra nem választott tagjai az 
áprilisi  Küldöttgyűlést  követően  is  tanácsadó  szerepet  vállalnak,  legalább  a  Nyári 
Találkozó megszervezéséig.

Az ülés zárása:

Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a 
tanácskozást.

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd mb. irodavezető


