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1. Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Hegedűs Imre és Haraszti László beszámolt az Küldöttgyűlés óta eltelt történésekről és esemé-
nyekről. A vezetőképző és a régiótalálkozó sikeresen lezajlott. Az utóbbi időben megszaporodtak
a sajtómegkeresések.

Az Elnökség áttanulmányozta az irodavezető által előzetesen kiküldött pénzügyi jelentést. Mi-
lanovits Richárd kiemelte, a kiállított számlák közül összesen 3 darab maradt teljesítetlen, össze-
sen 70.000 Ft értékben. Ezek átutalása is vélhetően hamarosan meg fog történni.

A Semmelweis Egyetem Tömő utcai kollégiuma jelezte tagsági szándékát, a tagdíj rendezése fo-
lyamatban van.

Az Elnökség megbízta Haraszti Lászlót, hogy kérjen hivatalos árajánlatot az általa ajánlott veszp-
rémi könyvelőtől. Miután az ajánlat megérkezett, az Elnökség dönt a könyvelőváltásról. 

A bírósági változáskérelem beadásra került, a bíróságtól végzés vagy hiánypótlásra való felhívás
egyelőre nem érkezett.

2. Második féléves program- és időterv

•• FEKOSZ túra (Acsa-Aszód) –FEKOSZ túra (Acsa-Aszód) –  2013. szeptember 28-29.2013. szeptember 28-29.

25 km-es teljesítménytúra, Galgamente 25A.  http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?
id=4842 

Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium kollégiumában vagy tornatermében lehetne a túra után meg-
szállni. A FEKOSZ biztosítaná a túra utáni ételt (valamilyen bográcsos jellegűt). A részvételi díj jel-

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4842
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=4842
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képes lenne, ebből a FEKOSZ adná az ételt és rendezné a túra részvételi díját. A szállás egyénileg
fizetendő.

Az Elnökség megbízta Hegedűs Imrét, hogy pontosítsa a rendezvény függőben maradt részleteit,
a döntési pontokon az elnökségi levelezőlistán keresztül konzultáljon, majd készítse el a rendez-
vény felhívását a szeptember 6-ig.

•• Kollégiumi Vezetők Kollégiuma (Győr) – 2013. október 18.Kollégiumi Vezetők Kollégiuma (Győr) – 2013. október 18.

Szokásosan  az  Apáczai  Napok keretében.  Délelőtti-délutáni  program,  ebéddel  (ezt  a  FEKOSZ
állja). Témaötletként felmerült a Régiószövetség által elkészített kollégiumi beadvány megvitatá-
sa. Ehhez optimális esetben minisztériumi és HÖOK-beli meghívottakat is hívnánk. Ugyancsak
optimális esetben a HÖOK-tól az anyagra hivatalos állásfoglalást is sikerül szerezni.

Az állásfoglalással kapcsolatos ügyintézésre az Elnökség megkérte Hegedűs Imrét (Körösparti Pé-
ter közbenjárásával) és Kiss Balázs Pétert (Dékány Donát közbenjárásával).

•• Vezetőképző (Gödöllő) – 2013. november 15-17.Vezetőképző (Gödöllő) – 2013. november 15-17.

2000 Ft/fő/éj a szállás. A programot a gödöllőiek szervezik, részletek később.

•• Asztalitenisz Kupa (Budapest) – időpont még tisztázás alattAsztalitenisz Kupa (Budapest) – időpont még tisztázás alatt

Az Elnökség megbízta Hegedűs Imrét, hogy véglegesítse a kupa időpontját a megbeszélt perem-
feltételek mellett.

•• Hallgatói Vezetők Kollégiuma (Budapest) – 2013. október 25.Hallgatói Vezetők Kollégiuma (Budapest) – 2013. október 25.

Új program, szerkezetében hasonlítana a Kollégiumi Vezetők Kollégiumához, csak ez hallgatói
(kollégiumi bizottsági) vezetőknek szól.

Az Elnökség felkérte Kiss Balázs Pétert és Szabó Tamást a programszervezéssel és a részletek ki-
dolgozásával kapcsolatos feladatok ellátására.

•• Egyéb programokEgyéb programok

Hegedűs Imre tájékoztatott, hogy fényképpályázat, valamint novella- és versíró verseny szerve-
zését tervezi, ennek részleteivel később jelentkezik.

3. Honlapmegújítás

Az Elnökség áttanulmányozta a Kiss Balázs Péter és Szabó Tamás által előzetesen kiküldött anya-
got. Belátták, a honlap megújítására szükség van.

Az Elnökség felkérte Kiss Balázs Pétert és Szabó Tamást, szeptember 15-ig készítsék el a honlap
részletesebb, pontosabb specifikációjának első változatát, illetve ajánljanak grafikai tervet a hon-
lap kinézetre.

Ezt követően az anyagot az Elnökség véleményezi, tisztázza a függőben maradt kérdéseket. A
technikai megvalósítással az irodavezetőt bízzák meg.

Hegedűs Imre kérte az Elnökséget, hogy a honlap megújításától függetlenül mindenki küldje el az
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irodavezetőnek a honlapra szánt bemutatkozó anyagát, illetve egy alkalmas fényképet a követke-
ző elnökségi ülésig.

4. Egyebek

•• Levél a kollégiumi vezetőknekLevél a kollégiumi vezetőknek

Az Elnökség megkérte Hegedűs Imrét, hogy a rendelkezésére álló lista alapján küldjön egy levelet
a kollégiumi vezetőknek. Ebben érdeklődjön a hallgatói vezetők elérhetőségéről, a kollégiumok
esetleges Facebook-csoportjairól, valamint tájékoztassa őket, hogy az Elnökség tagjai szívesen
vállalnak vezetőképzőszerű előadások tartását az egyes kollégiumokban, amennyiben erre felké-
rést kapnak. Az Elnökség kompetenciamátrixának elkészítését Kiss Balázs Péter vállalta. 

•• FEKOSZ újságFEKOSZ újság

Hegedűs Imre beszámolt róla, hogy online újság készítését tervezi. Röviden összefoglalta a ter-
vezett koncepciót és a rovatokat. A következő elnökségi ülésen folytatódik a téma tárgyalása.

•• Határozatok TáraHatározatok Tára

Az Elnökség úgy döntött, létrehozzák a Határozatok Tárát. Ebbe minden, a szervezet számára je-
lentős, az elnökségi üléseken átívelő fontosságú döntést rögzítenek. A Tár karbantartását az iro-
davezető végzi.

•• Az elnökségi levelezőlista frissítéseAz elnökségi levelezőlista frissítése

Az Elnökség megkérte az irodavezetőt, végezze el az elnökségi levelezőlista tagjainak aktualizá-
lását, frissítését.

•• Csoportok, sejtekCsoportok, sejtek

Az Elnökség áttanulmányozta a Kiss Balázs Péter és Szabó Tamás által írt (és előzetesen kikül-
dött) anyagot a szervezeten belüli csoportok javasolt tevékenységi köréről, működéséről. Támo-
gatják az elképzelést, célnak azt tűzték ki, hogy ezek a csoportok az őszi vezetőképzőre már
megalakuljanak, és adott esetben a helyszínen csoporttagokat is tudjanak toborozni. A csoport-
vezetők megválasztása a következő elnökségi ülésen esedékes.


