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 1. Elnöki beszámoló
Hegedűs Imre beszámolt az augusztus óta történt eseményekről. Az Elnökséggel közösen összefoglalta a
félév során megrendezett események tapasztalatait, tanulságait.

Az elmúlt időszakban négy támogatásra pályáztunk, a pályázatokat Hegedűs Imre állította össze:

• 150.000 Ft értékben könyvjutalomra, amit rendezvények jutalmazására lehetne fordítani. Az elbí-
rálás megtörtént, nem nyertünk.

• 1.429.700 Ft értékben működési támogatásra a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Az elbírálás fo-
lyamatban van, januárban várható eredmény.

• 1.524.250 Ft értékben a 25 éves ünnepi küldöttgyűlés megszervezésére a Nemzeti Együttműködé-
si Alaptól. Az elbírálás folyamatban van, januárban várható eredmény.

• 2.840.200 Ft értékben egy országos sportkupa („Kolimpia”) megszervezésére a Nemzeti Együttmű-
ködési Alaptól. Az elbírálás folyamatban van, januárban várható eredmény.

A kollégiumokkal kapcsolatos kormányrendelettel kapcsolatban az elnök elmondta, hogy a DOSZ-szal és a
HÖOK-kal való egyeztetés szervezése folyamatban van, valószínűleg hamarosan manifesztálódik Debre-
cenben (lévén, mindhárom vezető debreceni). Az Elnökség egyetértett abban, hogy a kérdés egyre sürge-
tőbb, valamit lépni kell.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (újra(alakuló))ülésével kapcsolatban Hegedűs Imre elmondta, hogy a bírósági
bejegyzés hiánypótlása miatt összehívott ülésen az összes alapító tag megjelent, így a megfelelő határo-
zatokat meg tudták hozni.
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Az elnök az Elnökség rendelkezésére bocsátotta a FEKOSZ-újság első példányát nyomtatott változatban.
Kisebb módosításokat követően publikálásra fog kerülni a honlapon, a levelezőlistákon és a Facebookon.
A második példány februárra várható.

 2. Pénzügyek
Az Elnökség tájékozódott az aktuális pénzügyi helyzetről az irodavezető által előzetesen kiküldött anya-
gok alapján.

A működési költségek csökkentése érdekében az Elnökség megbízta Illés Pétert és Kassa Zoltánt, hogy tájé-
kozódjon és kérjen árajánlatot december 20-ig az egyes telefonszolgáltatóktól a jelenleginél kedvezménye-
sebb előfizetési díjra.

Ugyancsak költségcsökkentési okokból megbízta az irodavezetőt, hogy érdeklődjön az OTP-nél a számla-
csomag díjának mérséklésének lehetőségéről, december 20-i határidővel.

Az Elnökség megbízta Hegedűs Imrét, hogy kezdeményezze a Diákhitel Központnál a korábban működő 
kapcsolat felfrissítését.

Az Elnökség a könyvelőváltás kapcsán áttanulmányozta a kapott ajánlatokat, és a következő egyhangú
döntést hozta: a régi könyvelő, Papp Ágnes ajánlatát elfogadhatónak találták és a 2014-es évtől kezdve az
új ajánlata alapján évente szerződést kötnek vele. 

A szerződés előkészítésével az irodavezetőt bízták meg. Az elkészülő szerződéstervezetet a levelezőlistán 
véleményezik a tagok.

 3. Honlap
Az Elnökség a saját véleménye, valamint a tagságból érkezett visszajelzések alapján úgy döntött, hogy a
logó megújítását határozatlan időre elnapolja.

A logó egyéb grafikai célú felhasználási területeire (névjegykártya, fejléces papír, boríték stb.) az Elnökség 
várja a javaslatokat Kiss Balázstól és Szabó Tamástól, amennyiben van rá erőforrásuk.

Az Elnökség a honlap megújításával kapcsolatban az alábbi tervet alkotta meg:

◦ Az Elnökség tagjai december 11-ig összegyűjtik a bennük felmerült igényeket az új honlappal kap-
csolatban és elküldik azokat az elnök e-mail címére.

◦ Az elnök összegzi, szintetizálja az igényeket és összeállít belőlük egy követelményjegyzéket. Ennek 
különböző csatornákon való kiküldése után várjuk a beérkező pályázatokat január 15-ig.

◦ Az Elnökség dönt, hogy a beérkezett anyagok közül melyiket tartja megvalósíthatónak.

Az elnök javaslata alapján az Elnökség megkérte az irodavezetőt, hogy a jelenlegi honlapon apróbb módosí-
tásokat végezzen a helyszínen átadott lista alapján.
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 4. 2014. évi tagság
Az Elnökség áttekintette a jelenlegi tagsági listát és megvitatta a kérdéses pontokat. Megbízta az irodave-
zetőt, hogy a 2014. évi tagsági számlákat januártól kezdje el kiküldeni. A bizonytalan kollégiumokat He-
gedűs Imre fogja megkeresni (több csatornán is).

Az elnök tájékoztatott, hogy december 13-án fog találkozni Egerben a pécsi EHÖK kollégiumért felelős
tagjával, a találkozó eredményéről majd beszámol.

 5. Éves munka értékelése, jövőbeli tervek
Az Elnökség áttekintette és értékelte a megválasztása óta eltelt időszakot, igyekezett levonni a megfelelő
következtetéseket.

Az Elnökség tagjaitól különböző tervek hangzottak el a szervezet programjainak gazdagítására és nép-
szerűségének növelése céljából, ezek konkrét megbeszélése a későbbi elnökségi üléseken esedékes.

Az Elnökség úgy döntött, a 2014-es évben fogadni fogja az adó 1%-áról szóló felajánlásokat.

 6. Egyebek

 6.1. Alapszabály-módosítás
Kádasi Tibor vázolta az alapszabály módosításának szükségességét és körülményeit. A megváltozott tör-
vényi környezet szükségessé teszi, hogy bizonyos módosításokat eszközöljünk az alapszabályon 2014.
május 31-ig. Ha hozzányúlunk az alapszabályhoz, egyúttal strukturális változtatásokat is végrehajtha-
tunk.

A törvény által kötelezővé tett változtatások korábban már átvezetésre kerültek egy munkaverzióban, az
újabb törvényi változtatások miatt ennek újra átnézése szükséges (Kádasi Tibor vállalta, hogy ezt január
15-ig megteszi). A strukturális változtatási igények felméréséhez az Elnökség a következő tervet határoz-
ta meg:

◦ A módosított alapszabály-munkaverziót az elnök kiküldi a levelezőlistára azzal a felhívással, hogy az
anyaggal kapcsolatos véleményét minden elnökségi tag alkossa meg és az iroda e-mail címére küld-
je el január 15-ig.

• A beérkezett véleményeket az irodavezető összesíti és publikálja azokat az elnökségi levelezőlis-
tára.

• Amennyiben szükséges (elegendő intenzitású és mennyiségű módosító javaslat érkezik), február
végére az Elnökség összehív egy fórumot a Bánki Donát Kollégiumba, ahol a résztvevők meg tud-
ják vitatni az egyes módosító indítványokat.

• A fórum alapján az alapszabályt elkészítő munkabizottság elkészíti az új alapszabály tervezetét.

• A tervezet a Küldöttgyűlés elé kerül, amely dönt az elfogadásáról vagy az egyéb irányú módosítá-
sáról.
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• A Küldöttgyűlés által elfogadott alapszabályt beadjuk a Bíróságra.
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