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Emlékeztető

a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2012. január 25. 16.00

Helyszín: Veres Péter Kollégium (4032 Debrecen, Böszörményi út 140.)

Résztvevők: Blaskó Brigitta
Halmágyi Csaba
Haraszti László
Holczer Violetta
Kádasi Tibor
Kiss Balázs Péter
Lukács Roland
Novák János
Szemán Gáborné
Zimányi Péter
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Az emlékeztetőt 
készítette:

Milanovits Richárd

A következő elnökségi 
ülés:

még nem tisztázott

1. Rendezvényeink

•• VezetőképzőVezetőképző

Az Elnökség megjelent tagjai két programterv közül választottak. Az egyik a BME Schönherz Kollé-
giumának programterve, amelyet Dékány Donát előzetesen a levelezőlistán ismertetett, a másik a 
DE AGTC Veres Péter Kollégiumának programterve, amelyet Szemán Gáborné vázolt fel az ülésen 
megjelenteknek. Az Elnökség hosszas egyeztetés után úgy döntött, hogy a Veres Péter Kollégiu-
mot kéri fel a helyszín biztosítása mellett a programtervének megvalósítására és lebonyolítására 
is. A Schönherz Kollégium programtervének főbb pontjai és vezérgondolatai pedig további rendez-
vényeken kerülnek felhasználásra és megvalósításra. 

Az egyik rendezvény egy fórumban testesülne meg, aminek témája a felsőoktatási kollégiumok jö -
vője lenne. A szervezet ide meghívná a főbb magyarországi kollégiumok igazgatóit és diákvezető-
it, hogy közösen gondolkodjanak a témát illetően.

Novák János vállalta, hogy korábban egyeztetett módon az ülést követő héten elkezdi a fórum 
szervezését, az időpont kijelölését és a résztvevők meghívását. Ebben a szervezésben kéri Dé-
kány Donát segítségét is. 

A másik rendezvény pedig egy nyári tábor lenne, amely keretbe foglalná az előző két eseményt,  
és továbbfűzné a korábban megfogalmazott gondolatokat. Ennek szervezésében az Elnökség a 
Schönherz Kollégium az ülésen résztvevő küldötteinek segítségét kérte.

A vezetőképző jelentkezési határideje március 20. 12 óra. A részvételi díja tagkollégiumoknak  
8.000 Ft, nem tagkollégiumoknak 10.000 Ft, debreceni kollégiumok lakóinak 5.500 Ft. A rendez-
vény meghívóját a szervezők a február 6-i héten elküldik a FEKOSZ-irodába, ahonnan az irodave-
zető továbbítja a kész anyagot az elnöknek, a postázás miatt.

•• SportkupaSportkupa

Helyszíne: Veszprém. Az időpontját és a részletes költségtervet Haraszti László az ülést követő 
hétre ígérte.
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2. Egyebek

Haraszti  László  tájékoztatott,  hogy  az  irodavezető  foglalkoztatási  költségei  megnövekedtek  a 
2012-ben bevezetett adóváltozások miatt. További döntésre a későbbiekben kerül sor.


