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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 1053 

Budapest, Egyetem tér 1-3. (ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, 307-es szoba) alatt 2017. március 

27. napján. 

 

J e l e n  v a n n a k: 

 

 az Elnökség tagjai (8 fő): Bischof Péter, Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill OSB, Kovács Péter, 

Kukorelli István, Péter Tamás, Szabó Tibor Zsombor, Szalay Kornél 

 a FEB tagjai (1 fő): Szabó Barnabás 

 

 

 

Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján: 

 

1. A Segélyalapról új küldöttgyűlési határozat előkészítése 

2. Jogilag kötelező szabályzatok elfogadása (közhasznú számviteli politika: bizonylati 

szabályzat, felesleges vagyontárgyakról szóló szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási 

szabályzat) 

3. Söveges Dávid Emlékmise utótámogatása (40 ezer forint) 

4. Szent Márton Kamarakórus támogatási kérelem (80 ezer forint) 

5. Tolna Megyei Területi Szervezet támogatási kérelme (30 ezer forint) 

6. Szentirmay István hozzáférésének engedélyezése 

7. Elhunytak törlése az adatbázisból 

8. Flotta kilépők kifizetése 

9. Az FB 2017. március 3-i jegyzőkönyvében foglaltak megbeszélése 

 

 

Kukorelli István 20 óra 00 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az 

Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. 

 

Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúan megszavazza, hogy a napirendi pontokat az 

elnökségi meghívó szerint tárgyalja. 

 

Kukorelli István az 1. napirendi pont (A Segélyalapról új küldöttgyűlési határozat előkészítése) 

tárgyalását megnyitja. 

Deli Gergely elmondja, hogy az új küldöttgyűlési határozatra azért van szükség, mert a régi szerint a 

tagdíjkiírások 10%-át kell a Segélyalapba elkönyvelni. Mivel a tagdíjkiírások az elmúlt hét évben 
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nem teljesültek maradéktalanul (az előtt még kisebb mértékben), indokolt a realitásokhoz igazítani a 

Segélyalapra szánt összegeket. 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

1/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége a 2017-i évi rendes Küldöttgyűlésen az alábbi határozatot javasolja 

elfogadásra a Küldöttgyűlésnek: 

„A BDSZ Küldöttgyűlése elrendeli, hogy a BDSZ Segélyalapjába 2017. január 1-jétől a 

kifejezetten az erre a célra befizetett támogatásokat kell elszámolni. A 2016. december 31-ig a 

Segélyalapba lekötött tartalékból 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forintot az 

eredménytartalékba helyezzen át.” 

Ehhez kapcsolódóan az alábbi Elnökségi határozat kerül elfogadásra: 

„A BDSZ Elnöksége megbízza a könyvelőt, hogy a 2016. évi mérlegben a Segélyalapba 

címkézett összegekből 3.500.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint címkézetlen 

eredménytartalékként tüntessen fel.” 

 

 

Kukorelli István a 2. napirendi pont (Jogilag kötelező szabályzatok elfogadása) tárgyalását 

megnyitja. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

2/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A BDSZ Elnöksége megbízza a főtitkárt, hogy az FB-vel, illetve a BDSZ könyvelőjével 

együttműködve a közhasznú számviteli politikát 2017. május 20-ig véglegesítse a 2017. március 

27-i tervezet alapján, és 2017. május 30-ig bocsássa elektronikus szavazásra. 
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Kukorelli István a 3. napirendi pont (Söveges Dávid Emlékmise utótámogatása) tárgyalását 

megnyitja. 

Deli Gergely elmondja, hogy az emlékmise rendben lezajlott, az alábbi költségek merültek fel: 

Mise és terembérlet 10.000,- Ft 

Szendvicsek agapéra 20.000,- Ft 

Sütemények és italok az agapéra 10.000,- Ft 

Összesen: 40.000,- Ft 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

3/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége a BDSZ Győri egyetemi tagozatát a Söveges Dávid Emlékmise 

utófinanszírozására 40.000,- Ft támogatásban részesíti. 

 

 

Kukorelli István a 4. napirendi pont (Szent Márton Kamarakórus támogatási kérelem) tárgyalását 

megnyitja. 

Deli Gergely elmondja, hogy a Szent Márton Kamarakórus az utóbbi években rendszeresen szerepel 

a BDSZ, illetve a bencés öregdiákok rendezvényein. Például a Nagy Gáspár és a Söveges Dávid 

Emlékmiséken. Külföldi fellépésük költségeinek részleges fedezésére igényelték a támogatást. 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

4/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége a Szent Márton Kamarakórust 100.000,- Ft támogatásban részesíti. 
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Kukorelli István az 5. napirendi pont (Tolna Megyei Területi Szervezet támogatási kérelme) 

tárgyalását megnyitja. 

Deli Gergely ismerteti a Tolna Megyei Területi Szervezet támogatási kérelmét. 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

5/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A BDSZ Elnöksége a BDSZ Tolna Megyei Szervezetét 30.000,- Ft támogatásban részesíti a 

szervezet 2017. április 8-i találkozójára tekintettel. 

 

 

 

Kukorelli István a 6. napirendi pont (Szentirmay István hozzáférésének engedélyezése) tárgyalását 

megnyitja. 

 

Deli Gergely elmondja, hogy az utolsó tagdíjbehajtás alkalmával a korábbinál jóval nagyobb számú 

visszajelzés érkezett téves felszólításról. Ez abból adódott, hogy a könyvelő új alkalmazottja még 

nem tudott olyan gondos munkát végezni. Emiatt szükséges a diáktársi segítség. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

6/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége megbízza Szentirmay István diáktársunkat, hogy a tagdíjbefizetéshez 

kapcsolódó adatbázisokat folyamatosan hangolja össze, és a pénzügyekért felelős elnökségi tag 

felügyelete mellett engedélyezi számára az adatokhoz való hozzáférést e munka személyes 

elvégzése céljából 2017. december 31-ig. 

 

 

Kukorelli István a 7. napirendi pont (Elhunytak törlése az adatbázisból) tárgyalását megnyitja. 

 

Deli Gergely elmondja, hogy a tagdíjnyilvántartásból folyamatosan törölni kell az elhunyt 

diáktársakat. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

7/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 
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A BDSZ Elnöksége elrendeli, hogy az alább felsorolt diáktársakat a tagnyilvántartásból 

töröljék: 

Németh Áron Gy2007 - kéri kiléptetését 

Jezsó Béla - kéri kiléptetését 

Turczer Géza István - kéri kiléptetését 

 

Ivancsics János So - elhunyt 

Széll Kálmán - elhunyt 

Tóbiás Ervin Bp52 - elhunyt 

Mátrai Árpád - elhunyt 

Märcz Ferenc dr. - elhunyt 

 Pongrácz József Dr. - elhunyt 

Dr. Szerdahelyi Endre - elhunyt 

Kővári Kálmán - elhunyt 

Börtetics Sándor - elhunyt 

Szentfülöpi Antal Dr. - elhunyt 

Simon György Dr. Gy30 - elhunyt 

V. Nagy Aladár - elhunyt 

Veiland László - elhunyt 

Gayer Ferenc - elhunyt 

Kőmíves Pál - elhunyt 

Kertesi Endre dr. - elhunyt 

Tóth Frigyes Dr. - elhunyt 

Németh Attila - elhunyt 

Jancsó Sándor Alexander Ko47 - elhunyt 

Dr Holvay Endre - elhunyt 

Petró Kálmán Ph58 - elhunyt 

Reményi Viktor So46 - elhunyt 

Uhlár Tivadar dr. Pp47 - elhunyt 

Balogh Béla Dr - elhunyt 

Gerendás Gyula - elhunyt 

Herber Endre - elhunyt 

Tóth Ernő - elhunyt 

Fröhlich Károly - elhunyt 

Pompéry Béla Dr. - Bp36 - elhunyt 

Tóth Tamás Dr. – elhunyt 

Borbély Imre Gy49 – elhunyt 

Geszler Ödön – elhunyt 

Olafsson Placid – elhunyt 

Horváth Dori Tamás OSB Gy67 – elhunyt 

Dr. Pesztenlehrer István – elhunyt 

Halmos Pál – elhunyt 

Kunderman Jenő – elhunyt 
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Kukorelli István a 8. napirendi pont (Flotta kilépők kifizetése) tárgyalását megnyitja. 

Deli Gergely elmondja, hogy akik 2016. augusztus 4. előtt már kifizették a kártyánként 6500 Ft + 

ÁFA „lelépési” díjat, azoknak ezt az összeget a BDSZ 2017. július 31-ig megtéríti az utolsó három 

éves tagdíj levonása mellett, ha a tagdíj rendezetlen volt. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

 

8/2017. (III. 27.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége megbízza Kovács Pétert, hogy állítsa össze a 2016. augusztus 4-i 

hirdetménynek megfelelően a visszatérítésre jogosultak névsorát, egyenként megjelölve, hogy a 

tagdíjhátralékok esetleges levonása után milyen összegű visszatérítésre jogosultak. A BDSZ 

Elnöksége megbízza továbbá Deli Gergelyt, hogy a kifizetések anyagi hátterének biztosítása 

érdekében vegye fel a kapcsolatot a Bencés Flotta kezelőjével. Határidő 2017. május 30. 

 

 

Kukorelli István a 9. napirendi pont (Az FB 2017. március 3-i jegyzőkönyvében foglaltak 

megbeszélése) tárgyalását megnyitja. 

 

Bischof Péter elmondja, hogy megérti az FB aggódását, amiért sok pontban nem volt (vélhetően 

nem is lesz) képes az Elnökség megfelelni az FB elvárásainak. Az FB igyekezete nem tudott 

megtermékenyítően hatni az Elnökségre. A választott ciklus felénél járunk, ilyenkor megújulni már 

késő, valóban kézenfekvő volna a lemondás. De a kiélezett helyzet, amelyet az FB tagjai a 

lemondásukkal – figyelmeztetésként – előidéztek, komoly megfontolásra készteti az Elnöksléget. Fel 

kell tennünk a kérdést: mi ma a BDSZ törvényes (és támadhatatlan!) működésével kapcsolatosan 

felvethető legfőbb aggály? 

A legfőbb döntéshozó szerv jogszerű létrehívása körüli kérdőjelek. 

A területi szervezeti struktúrára épített grémium valamikor még megfelelt a valóságnak, ma már 

nem. Ennek a hitelessége rohamosan erodálódik; a tavaly még talán huszonegy-két létszámú 

küldöttgyűlés tagjainak nagyobbik része nem képviselt valódi közösséget. Ez persze vélelem, de 

megfontolásra ajánlja. Fel kell ismernünk, és ha felismertük, ki kell mondanunk: nincs fontosabb 

dolgunk, mint halaszhatatlanul nekilátni a valóságnak megfelelő, a jövőbeni szervezetfejlesztést is 

lehetővé tevő, új szervezeti struktúra létrehozásának. Az Elnökségnek nem lehet más választása, 

mint ezt a feladatot – a következő egy vagy két évre – felvállalni. 

Ezen feladat megvalósítása, a remélhetően jó végeredmény kodifikálása nem nélkülözheti a 

Küldöttgyűlés elismerését korábban kivívó FB egyetértését, támogatását.  

Tisztelettel kérlek Benneteket, fogadjátok el ezt a célkitűzést-feladatmeghatározást. 

A jelen helyzetben egy jó megoldást lát: 

- az Elnökség felvállalja ezt a feladatot, 

- az FB ezt tudomásul veszi és támogatja – tervezett lemondását pedig megfontolja. 
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Tisztelettel kér mindenkit, hogy csináljuk meg együtt az új szervezeti struktúrát! 

Szabó Tibor Zsombor elmondja, hogy sokszor elhangzottak a következők elnökségünk tagjaitól 

mostanában (pl. múltkor az FB ülésen, valamint az elnökségi üléseken): "takaréklángon működik az 

elnökség/BDSZ"; "minimál-működés"; "alapszinten lévő programkínálat", "működés biztonságos 

fenntartása" stb. [bocsánat a nem szó szerinti idézetekért, a lényeg azonban kivehető belőlük] 

Ezekkel kapcsolatban meg szeretné jegyezni, hogy – igaz, nincs rálátása, hogyan és milyen 

intenzitással működött a BDSZ tíz-húsz éve – de nem biztos benen, hogy megfelelő stratégiát követ 

az Elnökség, ha elnökségi szinten ilyen és ehhez hasonló negatív előjelű kijelentéseket tesz. Pláne 

akkor, ha szerinte ez egyáltalán nem állja meg a helyét. Akkor kezdett el ezen gondolkodni, mikor 

már több elnökségi tagtól, illetve diáktárstól hallotta ugyanezt, és a másik oldalon pedig úgy érezte, 

hogy "szétpörgi" magát szinte egész évben a BDSZ ügyeiben és ügyeiért. Szóval nem állnak 

összhangban ezek a negatív kijelentések és az ő meglátásai. 

Mivel 2016 októberétől fogva havonta jelentet meg az Elnökség BDSZ e-hírleveleket, és ezeket a 

tagságnak is eljuttatjuk e-mailen, nem lenne nehéz szemezgetnie azokból a 

programokból/eseményekből/rendezvényekből, amikhez köze van a BDSZ-nek, illetve a BDSZ 

Elnökségnek. Ezen kívül említést érdemel a Bencés Diákok Győri Egyesületének sokrétű 

fantasztikus munkája, valamint az Alumni tevékenysége és programjai, amik ugyanúgy a BDSZ 

részei. Nem szól külön a főtitkári tevékenységről, amit folyamatosan végezni kell annak érdekében, 

hogy a BDSZ törvényes működése biztosítva legyen. Gondol itt az elnökségi 

ülések/küldöttgyűlések/határozatok/dokumentációhalmazok stb. előkészítésére, elvégzésére stb., 

amelyek a maguk teljességében óriási, embert próbáló tevékenységek, terhek, nehézségek. 

Mindezekért nagy-nagy köszönet az illetékesnek.  

Péter Tamás elmondja, hogy valóban sok-sok sikeres programunk volt. A Mária zarándoklat is 

kiváló volt, Győrből többen is részt vettek rajta. Az sem mondható, hogy az Elnökség nem 

képviseltette magát a rendezvényeken. Köszönöm a programok megvalósulásában végzett munkát. 

Valóban nem kell szégyenkeznünk! Végig kell vinni ezt a ciklust ezekkel a programokkal. 

Társadalmi munkában lehetetlen többet csinálni, így is elképesztő munka van benne. Erre senki nem 

mondhatja, hogy takaréklángon működünk. A BDGYE programok is mind-mind a BDSZ részei! A 

BDSZ Sportnapon a BDGYE is részt fog venni egy csapattal. 

 

Kukorelli István az ülést 20 óra 55 perckor bezárja. 

 

Kelt Budapesten, 2017. március 27. napján 

 

 

Kukorelli István Deli Gergely Kovács Péter 

levezető elnök jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyv hitelesítő 

 


