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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2007. május 25.

Helyszín: Budapest, Tarkarét u. 6. (BCE Tarkaréti Kollégiuma)

Jelen voltak: 
Bálint Imre, Balogh József, Boda Attila, Kazinczy Tímea (BCE Tarkarét), Leskó Róbert 
(BCE Tarkarét), Novák János, Szarvas Eszter, Vinkovich Éva, Visnyei László (EB).

Az elnök köszöntötte az elnökségi ülésen megjelenteket, hat elnökségi tag, az Ellenőrző Bi-
zottság egy tagja, valamint két meghívott volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett a ta-
nácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.

1. Elnöki beszámoló

1. Szerződés (500 000 Ft) visszaküldése az OKM-nek
2. Egyeztetés a könyvelővel (szerződés, APEH, Statisztikai Hivatal, a régebbi, kiderít-

hetetlen eredetű számlák okozta pénztári hiány rendbetétele)
3. Küldöttgyűléssel kapcsolatos utómunkálatok
4. Nyári találkozó előkészítése

● Felkérő levelek elküldése (Manherz, Bakonyi, Aáry-Tamás)
● Szponzori lista (volt elnökök, választmányi titkárok)
● Robi által küldött anyagokkal kapcsolatos javaslatok
● Egyeztetés a Diákhitel Zrt-vel

5. Irodával kapcsolatos teendők
6. Pénzügyi helyzet

Elnökség az elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta

2. A FEKOSZ pénzügyi helyzete, költségvetési terv 2007. júliusig

Bálint Imre tájékoztatott az előzetesen, elektronikusan kiküldött anyagról.

A beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

3. Nyári Találkozó – 2007

Bálint Imre beszámolt, hogy a Nyári Találkozó szakmai programjainak szervezéséből 
csupán az „Önkormányzatiság” előadás meghívottjairól való döntés van hátra. Az el-
nökség úgy határozott, hogy az előadáson 4, maximum 5 intézmény tartson bemutatót. 
Felkérésükre a következő sorrendet határozta meg: 

1. BMF
2. ELTE
3. BCE
4. Dunaújváros
5. Debrecen
6. Szeged
7. Miskolc

Az előadás során bemutatott működési szabályzatokat, valamint az ezek értelmezését 
segítő  PowerPoint  előadásokat  (amennyiben  az  érintettek  beleegyeznek)  az 
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InfoPontnál el lehet kérni DVD-n is. Az erre vonatkozó felkérést az előzetesen kikül-
dött tájékoztatóban kell megfogalmazni.

Leskó Róbert vázolta a Találkozón végighúzódó játék körvonalait: a neve nagy való-
színűséggel „Játék 6-árok mentén” lesz, az adott programokon elegendő számban nem 
megjelenő csapatok pontlevonást kapnak. Tartalmaz majd egy Honfoglaló-szerű játék-
elemet is, amelyben a FEKOSZ története is terítékre kerül. Műsorvezetőnek Gundel-
Takács Gábort kérik fel.

A szombat esti „szakmai program” keretében Leskó Róbert számolhatna be a szervezet 
jövőjéről,  az  ő  elképzeléseiről,  valamint  bemutatkozhatna  a  Budapesti  Corvinus 
Egyetem is (amennyiben szponzorációjával segíti a Nyári találkozó sikeres lebonyolí-
tását).

A szponzorok tekintetében az ICO cég várható az irodaszerek biztosítójaként (az iroda 
felszerelésére is elegendő cikkel támogatja a szervezetet). A szombat esti vacsorához 
egy  húsipari  cégtől  várhatunk  jelentős  húsmennyiséget,  amelyet  valószínűleg  a 
Kotányi adományából származó fűszerekkel lehet színesíteni. Leskó Róbert tájékozta-
tott, hogy a főétkezéseket kb. 900 Ft/alkalom átlagáron lehet majd megoldani.

Az elnökség úgy döntött, a hamarosan kiküldésre kerülő bővebb tájékoztatóba az aláb-
bi dokumentumok foglaltassanak bele:

• Tájékoztató a Nyári Találkozóról
• Egyéni hallgatói jelentkezési lap
• Kollégiumigazgatói jelentkezési lap
• Összesített kollégiumi jelentkezési lap (a kollégiumigazgató aláírásával)
• Tájékoztató a programokról

4. Egyebek

Borbás József törlesztése

Arról a kérdésről, hogy a tavaly augusztusban Borbás Józsefre kirótt kártérítési 
kötelezettséget méltányosságból elengedi-e a még hatályban lévő (és a büntetést 
kiszabó) régi elnökség, a következő ülésen születik majd döntés.

Iroda, székhely

Az elnökség megerősítette  abbeli  véleményét,  hogy a  szervezet  székhelyéül  a 
Bánki Kollégiumot, telephelyként a Tarkaréti Kollégiumot, irodaként pedig annak 
valamely helyiségét lenne optimális választani. Az irodavezető sorsáról, lakhelyé-
ről nem született döntés.

5. Helyszínbejárás

A napirendi pontok megtárgyalása után egy helyszíni bejárás következett, amely során 
Leskó Róbert végigkalauzolta az elnökséget a majdani Nyári Találkozón érintő helysé-
geken, helyszíneken.

Az ülés zárása

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

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető


