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JEGYZŐKÖNYV 
 

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 1016 
Budapest, Somlói út 51. (Mathias Corvinus Collegium) alatt 2016. szeptember 7. napján. 

 
J e l e n  v a n n a k : 
 
 az Elnökség tagjai (6 fő): Bischof Péter, Deli Gergely, Kovács Péter, Péter Tamás, Szabó Tibor 

Zsombor, Szalay Kornél 
 a FEB tagjai (1 fő): Szabó Barnabás 
 tagok: Juhász Norbert, Kincses János, Szentirmay István, Tóth Csaba  
 
 
 
Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján: 
 

1. Munkamegbeszélés a Honlap átalakításával kapcsolatban 
2. Beszámoló a Bencés Flotta átalakulásáról 
3. Bencés Nótahajó támogatása 
4. Beszámoló a Hírlevél 2016/1-es számáról 
5. Pénzügyi beszámoló a 2016-os év 2. negyedévéről  
6. Tájékoztatás a 2017-es Bencés Naptár állásáról 
7. Megbeszélés Szentirmay István diáktársunk bevonásáról 
8. A győri és pesti bencés bál támogatása 
9. Söveges Dávid-évforduló 2017-ben 
10. Tájékoztatás támogatáskérési lehetőségekről 
11. Kézfogás támogatása 
12. Matúra-oklevelek elkészítésének elrendelése 
13. Megbeszélés Pellek Dávid önkéntes bevonásáról 

 
 
Deli Gergely 18 óra 14 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály 
értelmében az Elnökség határozatképes. Az Elnök távollétében, az Elnök megbízása alapján az 
Elnökségi Ülést Deli Gergely vezeti, amit a jelenlévő elnökségi tagok jóváhagynak. Felkéri Kovács 
Pétert jegyzőkönyv-vezetőnek.  
 
Deli Gergely javaslatára az Elnökség egyhangúan megszavazza, hogy a napirendi pontokat az 
elnökségi meghívó szerint tárgyalja. 
 
Deli Gergely az 1. napirendi pont (Honlap) tárgyalását megnyitja. 
Kincses János beszámol cége tevékenységéről és saját szakmai kompetenciáiról. Szabó Barnabás és  
Deli Gergely kérdései alapján körvonalazódik: fog beszélni a munkahelyi specialistákkal és majd sor 
kerül az előzetesen megküldött adatvédelmi szabályzat elfogadására. Mindezek alapján konkrétan az 
alábbiak fogalmazódnak meg: 
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1. Kincses János átnézi a honlapot, és írásbeli javaslatokat tesz, hogy informatikai szempontból 
milyen változtatásokat javasolna. 

2. Kincses János megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy - akár a Diákszövetség, akár tagjai 
számára - cége milyen kedvezményes lehetőségeket tudna felajánlani. 

 
 
Deli Gergely a 2. napirendi pont (Bencés Flotta átalakítása) tárgyalását megnyitja. 
 
Kovács Péter az alábbi tájékoztatást tette: 
 
Kilépők: 74 hívószám (49 fő) - tagdíj már rendezett 
Megszüntetés: 6 hívószám (5 fő) 
Visszatérítés: 21 hívószámszám esetében (173.355 Ft) 
Eddig a Bestar Magyarország Kft-vel szerződött fél: 421 aláírt szerződés van, ez 655 SIM kártyát 

érint 
Nem szerződött kártyaszám: 215 

Kovács Péter beszámol arról, hogy egy öregdiáktársunk, Glósz Ferenc Ph51, nagylelkűen felajánlotta 

a neki járó visszatérítés összegét (90805,- Ft) a Diákszövetség céljaira. 
A beszámoló alapján az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

8/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a visszatérítés (173.355 Ft) összegét a Bestar Magyarország Kft-vel fennálló 

támogatási szerződés alapján beérkező, első támogatási összegből fogja fedezni, legkésőbb 

2017. április 15-ig. 
 

A beszámoló alapján az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

9/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség köszönetét fejezi ki Glósz Ferenc diáktársunknak nagylelkű támogatásáért. Az 

Elnökség a felajánlott, vissza nem térítendő összeggel a 2017-es évi három tanulmányi 
ösztöndíjat 30-30 ezer forinttal növeli meg. 

 
 

Deli Gergely a 3. napirendi pont (Bencés Nótahajó) tárgyalását megnyitja. 
 
Szabó Tibor Zsombor előzetesen leadott költségvetés-tervezete, valamint szóbeli előadása alapján az 
Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Deli Gergely 
pedig kihirdette az alábbi 
 
 



 3 

10/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a „2016-os Bencés Nótahajó” céljaira a Küldöttgyűlés által elfogadott 

költségvetési tervvel megegyezően 250 ezer forint támogatásban részesíti a BDSZ Budapesti 
Egyetemi tagozatát, azzal, hogy az esetlegesen fel nem használt támogatási részt utalja vissza a 

BDSZ részére. 
 
 

Deli Gergely a 4. napirendi pont (Hírlevél) tárgyalását megnyitja. 
 
Kovács Péter az alábbi tájékoztatást adta: 

 Nyomdai költség (700 db): 165.000 Ft. [korábban 1900 db. - 245.000 Ft.] 
 Postázási költség642( db) - 250.000 Ft. [korábban: 1800 db. - 370.000 Ft.] A jelzett ár 

magában foglalja: csekkek behúzása, borítékok etikettezés, csomagolás. 
 elektronikus továbbítás: 1200 db email-es küldemény - ingyenes [KP az elnökségi címről] 

 
Az elhangzottak alapján az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

11/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a 2016/1-es Hírlevéllel kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

 
 
Deli Gergely az 5. napirendi pont (pénzügyi beszámoló) tárgyalását megnyitja. 
 
Deli Gergely az alábbi beszámolót adta: 
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Deli Gergely szóban előadta, hogy a bevételi oldalon az elmaradásnak három okát látja:  
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1. A Húsvéti időszakban nem került Hírlevél postai úton kiküldésre, csak elektronikusan, így 
sokan nem kapták kézhez a tagdíj-befizetési csekket.  

2. A Bencés Flotta átalakításával kapcsolatos nehézségek befolyásolhatták a tagdíj befizetési 
hajlandóságot.  

3. Mostanra gyűrűzhetett át az az információ, hogy a tagdíj csupán 1000 Forint. 
 
Szabó Barnabás ismételten javasolta a tagdíj összegének megemelését, és azt, hogy ezt a problémát 
az Elnökség terjessze a legközelebbi Küldöttgyűlés elé. 
 
Az elhangzottak alapján az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

12/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a 2016/1. a 2016/2. negyedévre vonatkozó pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 
 

Deli Gergely a 6. napirendi pont (Bencés Naptár) tárgyalását megnyitja. 
 

Szabó Tibor Zsombor az alábbiakról számolt be: 
 
A 2017-es naptár idézetei az „Opus Dei” című, az 1940-es években a pannonhalmi diákok által 
használt imádságoskönyvből származnak. A munkálatokban Barkó Ágoston OSB, Deli Gergely, 
Kovács Péter, dr. Németh Ágnes és Szabó Tibor Zsombor vesznek részt. A képeket Hölvényi Kristóf 
(Ph ’11) diáktársunk készítette. Az idézetek kiválogatása már megtörtént, véglegesítésük 
(rövidítésük) folyamatban van. Szintén rendezés alatt állnak a bencés kötődésű programok. A 
kiküldésre vonatkozóan Kovács Péter tett javaslatot. 
Szalay Kornél felvetette, hogy a 2018-as Naptárban szerepelhetnének a pannonhalmi bencés 
refektóriumban látható, tanító célzatú latin festmények és az azokhoz kapcsolódó mondatok. 
 
Az elhangzottak alapján az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

13/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a 2017-es Bencés Naptárat ingyenesen megküldi mindazon tagok számára, akik 

azt írásban kérik és a folyó évben együttesen legalább 5000 Forintot fizettek be (tagdíj és 
támogatás jogcímén) a Diákszövetség felé. Az Elnökség két naptárat ingyenesen, külön kérelem 

nélkül, egy köszönő levél kíséretében minden olyan diáktársunknak megküld, akik a folyó 

évben legalább 20000 Forintot fizettek (tagdíj és támogatás jogcímén) a Diákszövetség felé. Az 
Elnökség köszöni a Naptárt készítők munkáját. 

 
 
Szabó Barnabás 19 óra 15 perckor elhagyja az ülést. 
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Deli Gergely a 7. napirendi pont (Szentirmay István) tárgyalását megnyitja. 
 
Deli Gergely röviden beszámol Szentirmay István diáktársunk eddigi önzetlen munkájáról, majd 
maga Szentirmay István nyilatkozik arról, hogy a további segítséget milyen formában tudná 
elképzelni. 
Az elhangzottak alapján az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

14/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség megbízza Deli Gergelyt, hogy az elkövetkező három hónap „próbaidőben” 

dolgozzon együtt Szentirmay István diáktársunkkal a BDSZ érdekében, és ennek 
tapasztalatairól legkésőbb 2016. december 31-ig mindketten szóban vagy írásban számoljanak 

be az Elnökségnek. 
 
 
Deli Gergely a 8. napirendi pont (bencés bálok) tárgyalását megnyitja. 
 
Rövid megbeszélés után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

15/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a Küldöttgyűlés által elfogadott költségvetési tervvel megegyezően 100-100 ezer 

Forint támogatásban részesíti a budapesti és a győri bencés bálokat. 
 
 

Deli Gergely a 9. napirendi pont (Söveges Dávid évforduló) tárgyalását megnyitja. 
 

Rövid megbeszélés után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

16/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a 2017-es évet Söveges Dávid Emlékévnek nyilvánítja. Az Elnökség megbízza a 

főtitkárt, hogy 2016. október 15-ig vegye fel a kapcsolatot Szalai Béla Ph58 diáktársunkkal, és 
250 000 Forintos támogatási keretösszeg felajánlásával együtt az Elnökség nevében kérje fel az 

emlékév programjainak megszervezésére. 
 
 

Deli Gergely a 10. napirendi pont (támogatáskérés) tárgyalását megnyitja. 
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Deli Gergely tolmácsolta Kukorelli István elnök úr üzenetét, miszerint az elnök úr a közeljövőben 

feltérképezi a különféle támogatási lehetőségeket, és azokról a következő Elnökségi ülésen 

beszámol. 
 
 
Deli Gergely a 11. napirendi pont (Kézfogás) tárgyalását megnyitja. 
 
Rövid megbeszélés után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

17/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség a 2017-es „Kézfogás” elnevezésű rendezvény céljaira a Küldöttgyűlés által 

elfogadott költségvetési tervvel megegyezően 80 000 Forint támogatásban részesíti a Veszprémi 
Területi Szervezetet. 

 
 
Deli Gergely a 12. napirendi pont (Matúra-oklevelek) tárgyalását megnyitja. 
 
Rövid megbeszélés után az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
 
 

18/2016. (IX. 07.) Eln. számú 
h a t á r o z a t o t : 

 
Az Elnökség megbízza Bischof Pétert és rajta keresztül a Veszprémi Területi Szervezetet, hogy 

a matúra-oklevelek elkészítéséről a 2016-os és a 2017-es év folyamán gondoskodjék. Az 
Elnökség elrendeli, hogy a korábbi oklevelek munkadíját a pénzügyekért felelős elnökségi tag 

legkésőbb 2016. október 30-ig utalja át a Veszprémi Területi Szervezet részére. 
 
 
Deli Gergely a 13. napirendi pont (Pellek Dávid) tárgyalását megnyitja. 
 
Kovács Péter röviden beszámol Pellek Dávid volt diáktársunk felajánlásáról, hogy szívesen vállalna 
feladatokat a Bencés Diákszövetségben. Deli Gergely megjegyzi, hogy a 2016-os Nótahajón 
személyesen egyeztet majd erről az érintettel. Pellek Dávid Szabó Tibor Zsombor elmondása szerint 
már most bevonásra került a „Nótahajó”-s munkálatokba. 
 
Deli Gergely az ülést 20 óra 35 perckor bezárja. 
 
Kelt Budapesten, 2016. szeptember 7. napján 
 
 
 
Deli Gergely    Kovács Péter   Szabó Tibor Zsombor 
levezető elnök    jegyzőkönyv-vezető  jegyzőkönyv hitelesítő  


