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Jegyzőkönyv

készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Helyszín: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Tagkollégium 
(1065 Budapest, Podmaniczky utca 8.)

Időpont: 2012. május 18. (péntek) 11.00

Haraszti László (elnök)

Köszönti a megjelenteket, megnyitja a Küldöttgyűlést. Felkéri Kádasi Tibort, hogy adjon jelentést 

a küldöttek számáról és a Küldöttgyűlés határozatképességéről.

dr. Kádasi Tibor (Ellenőrző Bizottság, elnök)

Jelentést tesz a küldöttek számáról és a Küldöttgyűlés határozatképességéről. Az alapszabálynak 

megfelelően 78 delegált vehetne részt, közülük csak 26 van jelen, amely nem éri el az 50%-ot, a 

Küldöttgyűlés nem határozatképes.

Haraszti László

A Küldöttgyűlést bezárja. A meghívóban leírtak szerint megismételt Küldöttgyűlést ír ki 11 óra 30 

percre változatlan napirenddel, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Időpont: 2012. május 18. (péntek) 11.30

Haraszti László

Ismételten köszönti a megjelenteket, megnyitja a megismételt Küldöttgyűlést. Felkéri Kádasi Ti-

bort, hogy adjon jelentést a küldöttek számáról és a Küldöttgyűlés határozatképességéről.

dr. Kádasi Tibor

Megállapítja, hogy a 78 küldött közül 28 van jelen, amely nem éri el az 50%-ot. Az Alapszabály 3. § 

f. pontjának értelmében azonban létszámtól függetlenül a megismételt Küldöttgyűlés határozatké-

pes.

Haraszti László

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Kádasi Tibort és Antal Adriennt terjeszti elő.

A Küldöttgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Kádasi Tibort és Antal Adriennt egy-
hangúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Jegyzőkönyvvezetőnek Milanovits Richárdot javasolja.

A Küldöttgyűlés az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Milanovits Richárdot elfogadta. 
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A Küldöttgyűlés levezető elnökeként Visnyei Lászlót terjeszti elő.

A Küldöttgyűlés a levezető elnöknek Visnyei Lászlót elfogadta. 
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Visnyei László

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Elnöki beszámoló

2. Közhasznúsági jelentés

3. 2012. évi költségvetés

4. Tisztújítás

5. FEKOSZ Reform Bizottság megalakítása

6. Egyebek

A Küldöttgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Diglics Pétert és Kopcsjak Tamást javasolja.

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőinek Diglics Pétert és Kopcsjak Tamást elfogadta. 
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felkéri Haraszti Lászlót az 1. napirendi pont előterjesztésére.

1. napirendi pont: Elnöki beszámoló

Haraszti László

Összefoglalja az írásos elnöki beszámoló tartalmát, amely a FEKOSZ honlapján a Küldöttgyűlés 

előtt két héttel elhelyezésre került, illetve a Küldöttgyűlés kezdete előtt a helyszínen is megtekint-

hető volt. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

dr. Kádasi Tibor

Megkérdezi, van-e kérdés a honlapra felrakott Ellenőrző Bizottsági beszámolóval kapcsolatban. 

Amennyiben van, azokra szívesen válaszol. Kéri, hogy a Küldöttgyűlés szavazzon a beszámoló el-

fogadásáról.

Az elnöki beszámolóval kapcsolatban nincs további kérdés vagy hozzászólás.
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A Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Az ellenőrző bizottsági beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés vagy hozzászólás.

A Küldöttgyűlés az ellenőrző bizottsági beszámolót elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 26 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Visnyei László

Felkéri Haraszti Lászlót, hogy terjessze elő a 2. napirendi pontot.

2. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés (2011)

Haraszti László

Összefoglalja  a  közhasznúsági  jelentés  tartalmát,  amely a  FEKOSZ honlapján a Küldöttgyűlés 

előtt két héttel elhelyezésre került, illetve a Küldöttgyűlés kezdete előtt a helyszínen is megtekint-

hető volt. 

Csík Erzsébet (ÓE Kiss Árpád Kollégium, Budapest)

Érdeklődik, hogy a szervezet jogosult-e az adó 1%-ok fogadására.

Haraszti László

A szervezet a közhasznú mivolta miatt jogosult rá, azonban ezt a lehetőséget nem szokta hirdetni.  

A tagkollégiumok közül jó pár rendelkezik saját alapítvánnyal, és a szervezet nem kíván ezen a té-

ren a versenytársuk lenni, az esetlegesen a részükre utalt adományokat átcsatornázni tőlük.

dr. Kádasi Tibor

Megerősíti Haraszti László információját. A közhasznúsági jelentéshez hozzáfűzi, hogy az ország -

gyűlés a tavalyi év végén elfogadott a civil szervezetekről egy új törvényt (2011. évi CLXXV. tv.), 

ezzel egyidejűleg a korábbi, közhasznú szervezetekről szóló törvényt hatályon kívül helyezte. Az új 

jogszabállyal kapcsolatban a szervezetnek is lesznek teendői, ha meg akarja tartani a közhasznú 

státuszt. 

Erre a státuszra azért van szükség a továbbiakban is, mert gyakorlatilag a költségvetési forrásból 

támogatást adni csak közhasznú szervezeteknek lehet. A jelenlegi közhasznúsági jelentés még a ré-

gi törvény szerint készült, az új törvény elvárásainak a 2012. évről szóló beszámolónak kell megfe-

lelnie.

A beszámolóval kapcsolatban nincs további kérdés és nincs hozzászólás.
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A Küldöttgyűlés a 2011. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Visnyei László

Felkéri Haraszti Lászlót, hogy terjessze elő a 3. napirendi pontot.

3. napirendi pont: A 2012. évi költségvetés

Haraszti László

Összefoglalja a helyszínen megtekinthető költségvetés tartalmát a Küldöttgyűlés számára.

Kiemeli, hogy a jelenlegi rendelkezésre álló források elengedőnek bizonyulnak a 2012. évi műkö-

dés fenntartásához. A tavalyi évhez képest jelentős mértékben csökkentek az irodával kapcsolatos 

költségek, részben az irodabérleti díj mérséklése miatt, részben pedig az irodaszer- és postaköltsé-

gek csökkenése miatt.

A költségvetéssel kapcsolatban nincs kérdés és nincs hozzászólás.

A Küldöttgyűlés a 2012. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4. napirendi pont: Tisztújítás

Visnyei László

Ismerteti a tisztújítás körülményeit, a választás menetét. Blaskó Brigitta, Holczer Violetta, Nyerges 

László mandátuma kollégiumi kötődésük megszűnte, illetve hamarosan megszűnte miatt lejár, Ta-

kács Gábor pedig egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni további elnökségi tagságát. Három 

fő elnökségi tagsági hely és egy fő ellenőrző bizottsági tag helye üresedik meg. A most megválasz-

tásra kerülő tagok mandátuma a következő (jövő évi) tisztújító Küldöttgyűlésig lesz érvényes.

Kiemeli, hogy egy jelölt akkor kerül megválasztásra, ha a küldöttek több mint 50%-a (azaz 13+1 

fő) igennel voksol rá. Ismertette az egyes posztokra jelölteket:

• Elnökség, tag
◦ Danyi István
◦ Gál József
◦ Szilágyi Árpád

• Ellenőrző Bizottság, tag
◦ Édenhoffer Krisztián

A Küldöttgyűlés a jelöltek a szavazólapon történő szerepeltetését egyhangúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Visnyei László

Kéri, hogy Édenhoffer Krisztián nevét a küldöttek vigyék fel a szavazólapra, ugyanis a jelölése a 

szavazólapok kinyomtatása után érkezett.

Megkérdezi, hogy a kiadott szavazólapon szereplő jelölteken kívül tud-e valaki másról, aki indulni 

szeretne a választáson, illetve van-e esetleg új jelölt.

Nem érkezett új jelölés.

Visnyei László

Felkéri a jelölteket, hogy röviden mutatkozzanak be.

A jelöltek bemutatkoztak. Szilágyi Árpádot egyetemi elfoglaltsága okozta távolléte miatt Kor-
mos Balázs (SZTE Herman Ottó Kollégium, Szeged) mutatta be.

Visnyei László

Felkéri a küldötteket a szavazásra.

Lezajlott a szavazás.

15 perc szünetet rendel el.

Időpont: 2012. május 18. (péntek) 12.20

Visnyei László

Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy számoljon be az eredményről.

dr. Kádasi Tibor

Ismerteti a szavazás eredményét.

Jelölt Igen Nem Tartózkodás

Gál József 24 0 4

Szilágyi Árpád 22 2 4

Danyi István 21 2 5

Édenhoffer Krisztián 28 0 0

Visnyei László

Összefoglalja az újonnan megválasztott tisztségviselők neveit:

• Elnökség, tag
◦ Danyi István
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◦ Gál József
◦ Szilágyi Árpád

• Ellenőrző Bizottság, tag
◦ Édenhoffer Krisztián

Visnyei László

Megkéri Haraszti Lászlót, hogy terjessze elő az 5. napirendi pontot.

5. napirendi pont: FEKOSZ Reform Bizottság megalakítása

Haraszti László

Emlékezteti a Küldöttgyűlést, hogy a múlt év végén törvényi változások álltak be, melyeknek kö-

szönhetően a szervezet alapszabályában is változtatásokat kell eszközölni. A szükséges törvényi 

változtatások mellett megérett az alapszabály bizonyos egyéb pontjaiban is az átdolgozásra. Erre 

az átdolgozásra létrehoznának egy bizottságot az alábbi  három taggal:  Balogh József,  Haraszti  

László és Kádasi Tibor. Ezen bizottság feladata az lesz, hogy az észrevételek és javaslatok figye-

lembe vételével elkészítse a szervezet alapszabályának új tervezetét. 

Ezt a tervezetet egy 2012 novemberében tartandó rendkívüli küldöttgyűlésen vitatnák meg, illetve 

fogadnák el. Ehhez július környékén összeül a bizottság, amelynek munkájához önkéntes alapon 

lehet csatlakozni. A csatlakozási szándékot a Küldöttgyűlés végén az irodavezetőnél lehet jelezni. 

Szeptemberre összeállítanak egy kérdőívet, amellyel minden tagkollégiumot megkeresnek. Ezt kö-

vetően kiértékelik az eredményeket és összeállítják az alapszabály-javaslatot.

Visnyei László

Kéri a Küldöttgyűlést, hogy szavazzon a bizottság tagjairól.

A Küldöttgyűlés a bizottság tagjainak Balogh Józsefet, Haraszti Lászlót és Kádasi Tibort egyhan-
gúlag elfogadta.
(28 szavazati jogú tag van jelen: 28 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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6. napirendi pont: Egyebek

Dékány Donát (BME Schönherz Kollégium, Budapest)

Összefoglalja a budapesti régió munkáját és a Budapesti Felsőoktatási Kollégiumok Szövetségének 

megalakulásának körülményeit. A Szövetség tagjai a budapesti nagyobb felsőoktatási intézmények 

hallgatói és diákvezetői. Közösen kidolgoztak egy nyilatkozatot, amelyben a benne foglaltak mel-

lett foglalnak állást, illetve, felajánlják segítségüket a felsőoktatási kollégiumokra vonatkozó szabá-

lyozási rendszer kialakításában.

Édenhoffer Krisztián (NYME Kollégiumok, Sopron)

A Nemzeti Egységes Szolgáltatórendszer bevezetése érdeke a FEKOSZ-nak?

dr. Kádasi Tibor

Össze kellene foglalni a NESZ koncepcióját a küldötteknek, mert lehet, hogy nem mindenki isme-

ri a tartalmát.

Dékány Donát

Röviden összefoglalja a NESZ koncepcióját.

Bebesi József  (NYME Kollégiumok, Sopron)

Örül neki, hogy alakult egy budapesti szövetség, ami a FEKOSZ-szal közös célokat képvisel. Ér-

deklődik, hogy milyen az együttműködés, miért nem közös zászló alatt rohannak?

Dékány Donát

A célok közösek a FEKOSZ-szal, az együttműködés szoros, az első találkozót Novák Jánossal 

együtt szervezték. A Szövetség azért nem integrálódott be egyből a FEKOSZ-ba, mert elsődleges 

cél a nyilatkozat minél hamarabbi megalkotása volt, az integrálódás pedig csak egy adminisztrációs 

lépés.

dr. Horváth Ferenc (ME Bolyai Kollégium, Miskolc)

Örül a kezdeményezésnek, az évek során kiderült, hogy a hasonló indítványok csak úgy lehetnek 

sikeresek, ha valamilyen együttműködés történik az ügyben a HÖOK-kal is.

Dékány Donát

A HÖOK-kal való együttműködés létrejött és folyamatos kapcsolatban vannak.
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Balogh József

Bővebben összefoglalta a Nemzeti Egységes Szolgáltatórendszer koncepcióját.

Visnyei László

Megkérdezi, hogy van-e valakinek még hozzászólása az Egyebek témakörhöz.

Nem volt több hozzászólás.

Haraszti László

Megköszöni a részvételt a küldötteknek.

13 óra 15 perckor a Küldöttgyűlést lezárta.

Kmf.

........................................................ ......................................................

Diglics Péter Kopcsjak Tamás

(jegyzőkönyv-hitelesítő) (jegyzőkönyv-hitelesítő)
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1. számú melléklet: Küldöttnévsor

Teljes jogú küldöttek:

Név Kollégium Város

dr. Arató Éva LFZE Bartók Béla Kollégium Budapest

Bebesi József NYME Kollégiumok Sopron

Berkes Attila PE Központi Kollégium Veszprém

Blaskó Brigitta PE Hotel Magister Veszprém

Bucsku Dóra DE GYFK Kollégium Hajdúböszörmény

Danyi István PE Központi Kollégium Veszprém

Dékány Donát BME Schönherz Zoltán Kollégium Budapest

Diglics Péter ÓE Bánki Donát Kollégium Budapest

Édenhoffer Krisztián NYME Kollégiumok Sopron

Egyed Bálint ÓE Hotel@BMF Budapest

Fekete Dzsenifer SZE Külső Kollégium Győr

Fogarasi Zsolt Miklós DE Tisza István Kollégium Debrecen

Fülöp Eszter NYME Cuha úti Kollégium Győr

Gál József ÓE Hotel@BMF Budapest

Hank Ildikó NYME Cuha úti Kollégium Győr

Hegedűs Imre DE Vámospércsi úti Kollégium Debrecen

dr. Horváth Ferenc ME Bolyai Kollégium Miskolc

Ipolysági Ádám ÓE Lébényi Pál Kollégium Székesfehérvár

Kiss Eszter SZTE Herman Ottó Kollégium Szeged

Kopcsjak Tamás ÓE Bánki Donát Kollégium Budapest

Kormos Balázs SZTE Herman Ottó Kollégium Szeged

Luci Andrea DE Tisza István Kollégium Debrecen

Lukács Roland ÓE Lébényi Pál Kollégium Székesfehérvár

Major Ágnes DE GYFK Kollégium Hajdúböszörmény

Sulák László ME Bolyai Kollégium Miskolc

Varga Kitti Zita ÓE Kiss Árpád Kollégium Budapest

Wéber Dávid Zoltán PE Hotel Magister Veszprém

Zimányi Péter BME Schönherz Zoltán Kollégium Budapest
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Tanácskozási jogú küldöttek

Név Kollégium Város

Kádasi Tibor DE Kollégiumok Debrecen

Boda Attila ÓE Lébényi Pál Kollégium Székesfehérvár

Megfigyelőként résztvevők

Név Kollégium Város

Csík Erzsébet ÓE Kiss Árpád Kollégium Budapest

Kiss Edina ELTE Kollégiumok Budapest

Hartyándi Mátyás ELTE Kollégiumok Budapest
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