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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) küldöttgyűléséről Pannonhalmán, 

a Vár 1. szám alatt, 2011. Május 28-án. 

 

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

 

 küldöttek (20 fő) és pótküldöttek (9 fő) a jelenléti ív szerint 

 a diákszövetség nem küldött tisztségviselői (9 fő) tanácskozási joggal a mellékelt aláíró ív szerint 

 a diákszövetség tagjai (4 fő) hallgatóságként 

 

 

 

 

Hortobágyi Tamás Cirill 9 óra 10 perckor a küldöttgyűlést megnyitja! 

A megjelenteket köszönti, közös imádságra hívja fel, majd átadja a szót dr. Várszegi Asztrik 

főapátnak, a Bencés Diákszövetség (továbbiakban BDSZ) fővédnökének 

dr. Várszegi Asztrik főapát köszönti a küldöttgyűlést. Elmondja, hogy a béke helyreállítása miatt 

támogatja a BDSZ tisztújítási törekvését, a megújulásban a megújulásban látja. A jelölteket, dr. 

Kukorelli István elnök jelöltet, Tombor András alelnök jelöltet és Deli Gergely főtitkár jelöltet is jó 

szívvel támogatja. 

Hortobágyi Tamás Cirill elmondja, hogy a legutóbbi küldöttgyűlésen, április 9-én született 

határozat arról, hogy a mai napon tisztújító küldöttgyűlést tartunk Pannonhalmán.  

Időközben több elmaradás pótlása megtörtént, elkészültek a 2010. április 17-i és a 2010. október 22-

i, illetve a legutóbbi küldöttgyűlés jegyzőkönyvei. Így be lehetett nyújtani a bírósághoz a kérelmet a 

képviselői jog bejegyzéséhez, amelyet el is fogadott a bíróság, és május 26-i dátummal Hortobágyi 

Tamás Cirillt bejegyezte a BDSZ képviselőjének. Így az április 9-i küldöttgyűlés visszahívásról 

szóló döntései ellenére sem maradt működésképtelen a BDSZ. 

Tájékoztat továbbá, hogy a meghívó mellékleteként kiküldött 2010. évi beszámoló és Közhasznúsági 

jelentés, illetve a Hírlevél elkészült. Döntés született az ösztöndíjakról. Megköszöni a támogatást, a 

munkát a csonka elnökség tagjainak továbbá a Medium Pro Educatione Alapítvány képviselőinek. 

Bejelenti a szomorú tényt, hogy dr. Németh Szilárd április 22-én bírósághoz fordult a Bencés 

Diákszövetség mint alperes ellen kereseti kérelemmel, amiben azt kéri a bíróságtól, hogy az április 9-

i küldöttgyűlés határozatait semmisítse meg, a határozatok végrehajtását függessze fel a per jogerős 

elbírálásáig, rendeljen ki ügygondnokot a BDSZ képviseletére és kötelezze a BDSZ-t a perköltség 

megfizetésére, melynek során Szilárd a pertárgy értékét 450.000,- forintban adta meg. A BDSZ 

érdemi ellenkérelmet fog benyújtani határidőn belül, a jogi véleményt és a bíróság által igényelt 

dokumentumokat mellékelve.  

Mivel a bíróság az április 9-i küldöttgyűlés határozatait nem függesztette fel, az április 9-i 

küldöttgyűlési határozat értelmében a mai tisztújításra összehívott küldöttgyűlést meg kell tartanunk. 

Elmondja, hogy a nyílt szavazatok összeszámolásának megkönnyítésére minden küldött a 

regisztrálás során kapott egy sorszámozott zöld szavazó lapot. A zöld lappal rendelkező küldötteket 

kéri, hogy üljenek az első sorokba. (átrendeződés) 

Hortobágyi Tamás Cirill felolvassa a regisztrált küldöttek névsorát (29 szavazólap lap került 

kiosztásra, így 29 nevet olvas), majd megkérdezi, hogy van-e a teremben küldött, aki nem hallotta a 

nevét, vagy nem kapott zöld szavazólapot lapot, illetve nem írta alá a jelenléti ívet! Nem volt ilyen. 
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Hortobágyi Tamás Cirill 9 óra 17 perckor megállapítja, hogy a Bencés Diákszövetség 37 

küldöttjéből 29 jelen van, így a küldöttgyűlés határozatképességéhez nem fér kétség.  

Megköszöni, a Szavazatszámláló Bizottság regisztrálás során végzett munkáját és kéri 

közreműködésüket a küldöttgyűlés elején szokásos szavazások szavazatainak összeszámlálásához. 

Jelzi, hogy a napirend szerint, új Szavazatszámláló Bizottságot választunk, mivel a bizottság tagjai 

közül van, aki jelezte, hogy kora miatt szeretne visszavonulni.  

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Zagorácz Márkot. 

 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt szavazással – 27 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett meghozta, Hortobágyi Tamás Cirill pedig kihirdette az alábbi 

 

16/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Zagorácz Márkot jegyzőkönyvvezetőül megválasztotta. 

 

 

Hortobágyi Tamás Cirill  jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Dezsőt (Főváros Környéke) és 

Vancsura Lászlót (Bácska) javasolta megválasztani. 

 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással, 27 igen, 0 nem szavazattal, 2 

tartózkodás mellett meghozta, Hortobágyi Tamás Cirill pedig kihirdette az alábbi 

 

17/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Dezsőt és  

Vancsura Lászlót megválasztotta. 

 

 

Hortobágyi Tamás Cirill levezető elnöknek saját magát javasolja.  

dr. Németh Szilárd azt javasolja, hogy küldött legyen a levezető elnök 

Hortobágyi Tamás Cirill kérdezi, hogy van-e javaslata a személyre vonatkozóan? 

dr. Németh Szilárd előbb dr. Jobbágy Lajost javasolja. Dr. Jobbágy Lajos nyilatkozik, hogy nem 

vállalja. Ezt követően Dr. Szalay Kornél Gézát javasolja. Dr. Szalay Kornél Géza nyilatkozik, hogy 

nem vállalja.  

 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással, 26 igen, 1 nem szavazat mellett, 

2 tartózkodással meghozta, Hortobágyi Tamás Cirill pedig kihirdette az alábbi 

 

18/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Hortobágyi Tamás Cirillt levezető elnökül 

megválasztotta. 
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Levezető elnök javasolja, a küldöttgyűlésnek az időben kipostázott meghívóban szereplő 

küldöttgyűlési napirend változtatás nélküli elfogadását! 

dr. Németh Szilárd indítványozza, hogy mivel van képviselete a diákszövetségnek (Hortobágyi 

Tamás Cirill személyében), de van egy függő jogi helyzet is, okszerű lenne megvárni a bíróság 

határozatát, hogy ne álljon elő esetlegesen olyan helyzet, hogy a most megválasztandó 

tisztségviselőknek távoznia kelljen, amennyiben a korábbi küldöttgyűlés törvénytelen volt. 

Levezető elnök válaszában elmondja, hogy mivel a bíróság nem függesztette fel az előző 

küldöttgyűlés határozatait, ezért a mostani küldöttgyűlés és szavazás jogszerű, de valóban fennáll az 

a lehetőség, ill. veszély, amelyet Németh Szilárd mondott. Ezzel minden egyes jelölt tisztában van, a 

szavazáskor a jelöltek még nyilatkozhatnak, ha meggondolták volna magukat. Ismétli, hogy most 

gyakorlatilag egy érvényben lévő küldöttgyűlési határozat - 15/2011. (IV.09.) Kgy. - végrehajtása 

folyik, amennyiben tisztségviselőket választ az összehívott küldöttgyűlés. Ismételten javasolja a 

kiküldött napirendi pontok elfogadását. 

 

Egyéb hozzászólás nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással – 26 igen, 1 nem 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett – meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

19/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t: 

a küldöttgyűlés változtatás nélkül elfogadta a meghirdetett napirendet.  

 

 

Levezető elnök következő napirendi pontunk új Szavazatszámláló Bizottság megválasztása. Az 

eddigi bizottsági tagok voltak Tremmel János, Héray József, Dr. Jobbágy Lajos, Radó András és 

Kemény István. Tremmel János jelezte, hogy kora miatt nem tudja tovább vállalni. Héray József 

pedig nincs jelen. Levezető elnök az alábbi küldötteket javasolja a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak: Kemény István, Radó András, Dr. Jobbágy Lajos, Fónai Dánielt és Kovács Lóránt. 

Jelöltek nyilatkoznak, hogy a feladatot – megválasztás esetén – vállalják. 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással – 28 igen, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett – meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

20/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t: 

a küldöttgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztotta: Kemény István, Radó 

András, Dr. Jobbágy Lajos, Fónai Dánielt és Kovács Lóránt küldötteket! 

 

 

 

 

 

Levezető elnök következő napirendi pontunk „A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, 

az elnök jelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap 

véglegesítése, hitelesítése”  

Levezető elnök átadja a szót Dr. Jobbágy Lajosnak. (Kő József, a Jelölőbizottság elnöke 

akadályoztatást jelentett, nem tud jelen lenni, viszont itt van a Jelölőbizottság többi tagja.) 

Dr. Jobbágy Lajos ismerteti a jelölés folyamatát, tájékoztatja a küldöttgyűlést, kikre érkezett 

érvényes ill. érvénytelen jelölés, kik fogadták el a jelölést illetve kik nem fogadták el az alábbiak 

szerint: 
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Elnök tisztségére:  

dr. Kukorelli István – jelezte, hogy elfogadja a jelölést 

dr. Jobbágy Lajos – most nyilatkozik, hogy nem fogadja el a jelölést 

 így egy érvényes jelölés van elnöki tisztségre: dr. Kukorelli István 

Alelnöki tisztségre:  

Tombor András – jelezte, hogy elfogadja a jelölést 

 Benkő Zoltán – jelezte, hogy nem vállalja 

 Harangozó Bertalan – nem nyilatkozott, nincs jelen, így nem érvényes a jelölése 

 alelnöki tisztségre is egy érvényes jelölés van: Tombor András 

Főtitkári tisztségre:  

dr. Deli Gergely – érvényes jelölés 

dr. Bodnár Zoltán – előzetesen nyilatkozott, hogy elfogadja, majd újabb nyilatkozatot tett, 

melyben a jelölését a Németh Szilárd által kezdeményezett bírósági per kimenetelétől függő 

jogi hatállyal fogadja el, az ilyen feltételhez kötött nyilatkozat nem elfogadható 

dr. Kemény Gábor – nem nyilatkozott, nincs jelen így nem érvényes a jelölése 

főtitkári tisztségre is egy érvényes jelölés van: dr. Deli Gergely 

Elnökségi tagságra:  

Péter Tamás – nyilatkozott, hogy elfogadja – érvényes jelölés 

Dr. Szalay Kornél Géza - nyilatkozott, hogy elfogadja – érvényes jelölés 

Dr. Korzenszky Emőd - nyilatkozott, hogy elfogadja – érvényes jelölés 

Dr. Takács Gyula - nyilatkozott, hogy elfogadja – érvényes jelölés 

Benkő Zoltán - nyilatkozott, hogy elfogadja – érvényes jelölés 

Vancsura László – nyilatkozott, hogy nem fogadja el 

dr. Komáromi Zsolt – nyilatkozott, hogy nem fogadja el 

Gyóni András – nyilatkozott, hogy nem fogadja el 

dr. Farkas Géza – érvénytelen jelölés 

Elnökségi tag tisztségre öt érvényes jelölés van 

Ellenőrző Bizottság:  

Horányi Márton – elnök – nyilatkozott, hogy elfogadja 

dr. Kapiller Péter – tag – nyilatkozott, hogy elfogadja 

Varga István – tag – nyilatkozott, hogy elfogadja 

Ellenőrző Bizottság elnöke tisztségre egy, EB tagja tisztségre két érvényes jelölés van 

 

Dr. Jobbágy Lajos elmondja, hogy még itt is van mód jelöltállításra.  

Szabó Barnabás és Benkő Zoltán jelzi, hogy még szeretnének jelölteket állítani az elnökség tagja 

tisztségre.  

Levezető elnök kéri, hogy amikor a napirend szerint az egyes tisztségeket kezdjük tárgyalni, akkor 

történjen a tisztségre történő további jelölt állítása. Ismerteti a szavazólapok hitelesítésnek és 

átvételének, illetve a szavazásnak a rendjét. 

 

 

 

 

Levezető elnök következő napirendi pontunk: „Titkos szavazás az elnök személyéről.” 

Dr. Jobbágy Lajos kérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e még jelölt állítási javaslat az elnöki 

tisztségre? Miután további jelölés nem történt, Dr. Jobbágy Lajos megállapítja, hogy Dr. Kukorelli 

István az egyetlen jelölt az elnöki tisztségre, majd felkéri dr. Kukorelli István elnökjelöltet, hogy 

mutatkozzon be.  
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dr. Kukorelli István bemutatkozásában életrajzi adatai és tudományos ill. társadalmi munkássága 

ismertetése után elmondja, hogy átgondolta a jogi legitimációs kérdéseket, jogszerűnek tartja a 

küldöttgyűlést, melyet a rendi alelnök hívott össze, és megválasztása esetén vállalja az elnöki 

tisztséget. 

dr. Németh Szilárd jelzi, hogy nem kíván az elnökjelölt ellen szavazni, így a jogi dolgok miatt úgy 

oldja fel a kialakult helyzetet, hogy kivonul a teremből és nem vesz részt a szavazáson. Külön kéri 

bejelentésének jegyzőkönyvezését. 

Levezető elnök ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített 

szavazólapot. A szavazólapon egyetlen név szerepel. A szavazólapra is rá van írva, hogy a 

szavazólapon szereplő név aláhúzásával adunk le IGEN szavazatot. Ha valaki a nevet áthúzza, vagy 

üresen adja be a szavazó lapot, az nemnek számít. Ezt követően elrendeli a szavazást! 

 

A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése után Kemény István 

bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét: 21 igen, 7 nem (4 áthúzott és 3 üres lap) 

szavazat. Amely alapján levezető elnök kihirdette az alábbi 

 

21/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

a küldöttgyűlés Dr. Kukorelli Istvánt megválasztotta a Bencés Diákszövetség elnökének. 

 

Dr. Kukorelli István a levezető elnök kérdésére megismétli, hogy vállalja a tisztséget és megköszöni 

a küldöttgyűlés bizalmát. 

 

 

 

 

 

Levezető elnök következik az alelnök jelölés véglegesítése illetve megválasztása. 

Dr. Jobbágy Lajos elmondja, hogy az alelnöki tisztségre eddig Tombor András az egyetlen jelölt, 

aki elfogadó nyilatkozatot küldött.  

Kérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e még jelölt állítási javaslat az alelnöki tisztségre? Miután 

további jelölés nem történt, megállapítja, hogy Tombor András az egyetlen jelölt az alelnöki 

tisztségre. Mivel Tombor András hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, bemutatkozó 

videóüzenetet küldött, melyet a küldöttgyűlés megtekint.  

Levezető elnök ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített 

szavazólapot. A szavazólapon egyetlen név szerepel. A szavazólapra is rá van írva, hogy a 

szavazólapon szereplő név aláhúzásával adunk le IGEN szavazatot. Ha valaki a nevet áthúzza, vagy 

üresen adja be a szavazó lapot, az nemnek számít. Ezt követően elrendeli a szavazást! 

 

A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése után Kemény István 

bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét: 25 igen, 3 nem (1 áthúzott és 2 üres lap) 

szavazat. Amely alapján levezető elnök kihirdette az alábbi 

 

22/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

a küldöttgyűlés Tombor Andrást megválasztotta a Bencés Diákszövetség alelnökének. 
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Levezető elnök következik a főtitkár jelölés véglegesítése illetve megválasztása. 

Dr. Jobbágy Lajos elmondja, hogy a főtitkári tisztségre eddig dr. Deli Gergely az egyetlen jelölt, 

aki elfogadó nyilatkozatot küldött.  

Kérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e még jelölt állítási javaslat az alelnöki tisztségre? Miután 

további jelölés nem történt, megállapítja, hogy dr. Deli Gergely az egyetlen jelölt a főtitkári 

tisztségre, majd felkéri dr. Deli Gergely elnökjelöltet, hogy mutatkozzon be.  

dr. Deli Gergely bemutatkozásában elmondja eddigi tanulmányait, kapcsolatát a bencés renddel és a 

diákszövetséggel, megtisztelőnek tarja és megválasztása esetén vállalja a főtitkári tisztséget. 

Levezető elnök ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített 

szavazólapot. A szavazólapon egyetlen név szerepel. A szavazólapra is rá van írva, hogy a 

szavazólapon szereplő név aláhúzásával adunk le IGEN szavazatot. Ha valaki a nevet áthúzza, vagy 

üresen adja be a szavazó lapot, az nemnek számít. Ezt követően elrendeli a szavazást! 

 

A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése után Kemény István 

bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét: 25 igen, 3 nem (3 üres lap) szavazat. 

Amely alapján levezető elnök kihirdette az alábbi 

 

23/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

a küldöttgyűlés Dr. Deli Gergelyt megválasztotta a Bencés Diákszövetség főtitkárának. 

 

Dr. Deli Gergely a levezető elnök kérdésére megismétli, hogy vállalja a tisztséget és megköszöni a 

küldöttgyűlés bizalmát. 

 

 

 

 

 

Levezető elnök következik az elnökségi tagok jelölés véglegesítése illetve megválasztása. 

Dr. Jobbágy Lajos elmondja, hogy elnökségi tagnak 5 személyre érkezett jelölés, akik el is 

fogadták: 1. Péter Tamás; 2. dr. Szalay Kornél Géza; 3. dr. Korzenszky Emőd; 4. dr. Takács Gyula; 

5. Benkő Zoltán 

Dr. Jobbágy Lajos kérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e még jelölt állítási javaslat az alelnöki 

tisztségre? 

Benkő Zoltán jelöli dr. Farkas Gézát, aki jelen van és nyilatkozik, mely szerint elfogadja a jelölést! 

Vancsura László jelöli Szabó Tibor Zsombort, aki jelen van és nyilatkozik, mely szerint elfogadja a 

jelölést! 

Dr. Jobbágy Lajos megállapítja, hogy még két jelöltállítás történt Dr. Farkas Géza és Szabó Tibor 

zsombor személyében az elnökség tagja tisztségre.  

Levezető elnök szavazást kér a küldöttgyűléstől a két új jelölt állításáról. 

 

A küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással, 28 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta, 

levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

24/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Dr. Farkas Gézát felveszi az elnökség tagja jelöltek 

listájára. 



 7 

A küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással, 28 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

25/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Szabó Tibor Zsombort felveszi az elnökség tagja 

jelöltek listájára. 

 

Dr. Jobbágy Lajos megállapítja, hogy az elnökségi tag tisztségre az alábbi 7 jelölt van:  

1. Péter Tamás; 2. dr. Szalay Kornél Géza; 3. dr. Korzenszky Emőd; 4. dr. Takács Gyula;  

5. Benkő Zoltán; 6. dr. Farkas Géza; 7. Szabó Tibor Zsombor 

 

Levezető elnök ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített 

szavazólapot. A szavazólapon a hét jelölt neve szerepel. Továbbra is név aláhúzásával adunk le 

IGEN szavazatot. Három elnökségi tagot választunk, tehát maximum 3 nevet szabad aláhúzni. Ha 

valaki több nevet húzna alá, mint három az érvénytelen szavazat, ha valaki kevesebbet húz alá, az 

érvényes.  

Dr. Németh Szilárd elmondja, hogy ezen a szavazáson még nem vesz részt, az Ellenőrző Bizottság 

választásán viszont igen. 

Levezető elnök elrendeli a szavazás  

 

A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése (25 érvényes, 3 érvénytelen 

szavazólap) után Kemény István bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét, az 

alábbiak szerint: dr. Szalay Kornél Géza – 17 szavazat; Benkő Zoltán – 15 szavazat;  

Péter Tamás – 14 szavazat; Szabó Tibor Zsombor – 11 szavazat; dr. Farkas Géza – 10 szavazat; 

dr. Korzenszky Emőd – 6 szavazat; dr. Takács Gyula – 1 szavazat 

 

Levezető elnök tekintettel arra, hogy az első fordulóban a megválasztottsághoz a jelenlévő küldöttek 

abszolút (50%+1) többségének szavazata kell - kihirdette az alábbi 

 

26/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése dr. Szalay Kornél Gézát és Benkő Zoltánt 

megválasztotta az elnökség tagjának. 

 

 

 

Levezető elnök 10 óra 50 perckor felfüggeszti a küldöttgyűlést és bejelenti, hogy a szentmise után, 

várhatóan 12 órától folytatjuk a munkát.   
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Levezető elnök 12 óra 12 perckor bejelenti, hogy a küldöttgyűlés folytatja munkáját. A 

névsorolvasást követően megállapítja, hogy Csiky Gábor küldöttnek (tekintettel arra, hogy ma van a 

60. születésnapja) el kellett mennie. Így a létszám 28 fő, a küldöttgyűlés határozatképes.  

Levezető elnök, bejelenti, hogy jelzés érkezett a küldöttektől, hogy a legutóbbi választás érvénytelen, 

mert jelöltek is szavaztak. A szavazó lapot átvevő aláírási íven valóban szerepel jelöltek aláírása, így 

megállapítja, hogy az előző fordulót meg kell ismételni, mert érvénytelen. 

dr. Németh Szilárd kérdezi, hogy mi különbözteti meg az előző szavazást a mostanitól? 

Levezető elnök azon küldöttek, akik jelöltek is egyben a tisztségre nem kapnak szavazólapot.  

Ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített szavazólapot. A 

szavazólapon a hét jelölt neve szerepel. Továbbra is név aláhúzásával adunk le IGEN szavazatot. 

Három elnökségi tagot választunk, tehát maximum 3 nevet szabad aláhúzni. Ha valaki több nevet 

húzna alá, mint három az érvénytelen szavazat, ha valaki kevesebbet húz alá, az érvényes. Ezután 

elrendeli a szavazás. 

 

A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése (25 érvényes szavazólap) 

után Kemény István bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét, az alábbiak szerint:  

Benkő Zoltán – 18 szavazat; dr. Szalay Kornél Géza – 17 szavazat; Péter Tamás – 15 szavazat  

Szabó Tibor Zsombor – 10 szavazat; dr. Farkas Géza – 9 szavazat; dr. Korzenszky Emőd – 3 

szavazat; dr. Takács Gyula – 2 szavazat 

 

Levezető elnök – tekintettel arra, hogy az első fordulóban a megválasztottsághoz a jelenlévő 

küldöttek abszolút (50%+1) többségének szavazata kell - kihirdette az alábbi 

 

26/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Benkő Zoltánt, dr. Szalay Kornél Gézát és  

Péter Tamást megválasztotta az elnökség tagjának. 

 

A levezető elnök kérdésére mindhárman megismétlik, hogy vállalják a tisztséget és megköszönik a 

küldöttgyűlés bizalmát. 

 

 

 

 

 

Levezető elnök következik az Ellenőrző Bizottság elnöke jelölésének véglegesítése és 

megválasztása. 

Dr. Jobbágy Lajos elmondja, hogy egy jelölés érkezett, Horányi Márton személyében. Kérdezi a 

küldöttgyűlést, hogy van-e még jelölt állítási javaslat az EB elnöki tisztségre? Mivel újabb jelölés 

nem történt és Horányi Márton már írásban nyilatkozott, hogy a jelölést elfogadja, megállapítja, 

hogy a BDSZ EB elnöki tisztségre egy jelölt van Horányi Márton. 

 

Levezető elnök: ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített 

szavazólapot. A szavazólapon egyetlen név szerepel. A szavazólapra is rá van írva, hogy a 

szavazólapon szereplő név aláhúzásával adunk le IGEN szavazatot. Ha valaki a nevet áthúzza, vagy 

üresen adja be a szavazó lapot, az nemnek számít. Ezt követően elrendeli a szavazást! 
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A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése után Kemény István 

bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét: 25 igen, 3 nem szavazat. Amely alapján 

levezető elnök kihirdette az alábbi 

 

27/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

a küldöttgyűlés Horányi Mártont megválasztotta a Bencés Diákszövetség Ellenőrző Bizottsága 

elnökének. 

 

Horányi Márton a levezető elnök kérdésére megismétli, hogy vállalja a tisztséget és megköszöni a 

küldöttgyűlés bizalmát. 

 

 

Levezető elnök következik az Ellenőrző Bizottság két tagja jelölésének véglegesítése és 

megválasztása. 

Dr. Jobbágy Lajos elmondja, hogy két jelölés érkezett: dr. Kapiller Péter és Varga István 

mindketten írásban nyilatkoztak, hogy vállalják. Kérdezi a küldöttgyűlést, hogy van-e még jelölt 

állítási javaslat az EB tagja tisztségre? Mivel újabb jelölés nem történt Jobbágy Lajos megállapítja, 

hogy a BDSZ EB tagja tisztség két helyre, két jelölt van: dr. Kapiller Péter és Varga István. 

Levezető elnök: ismerteti a szavazás menetét. Minden küldött aláírás ellenében veszi át a hitelesített 

szavazólapot. A szavazólapon két név szerepel. Két személyt választunk a már ismert módon, 

névaláhúzással. Ha valaki csak egy nevet húz alá az érvényes szavazat. Ha valaki a nevet áthúzza, 

vagy üresen adja be a szavazó lapot, az nemnek számít. Ezt követően elrendeli a szavazást! 

 

A szavazatoknak a Szavazatszámláló Bizottság által történt összesítése után Kemény István 

bejelentette a küldöttgyűlés titkos szavazásának eredményét: 27 igen, 1 nem szavazat. Amely alapján 

levezető elnök kihirdette az alábbi 

 

28/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

a küldöttgyűlés dr. Kapiller Pétert és Varga Istvánt megválasztotta a Bencés Diákszövetség 

Ellenőrző Bizottsága tagjának. 

 

Dr. Kapiller Péter és Varga István a levezető elnök kérdésére megismétlik, hogy vállalják a tisztséget 

és megköszönik a küldöttgyűlés bizalmát. 

 

 

 

 

 

Levezető elnök következik az új Jelölő Bizottság megválasztása. A mostani Jelölő Bizottság 

Alapszabály szerinti mandátuma lejár, újat kell választani nyílt szavazással. Az alapszabály szerint 1 

elnök és legalább két tagból áll a bizottság. 

Beérkezett jelölések: Alföldi András – elnök; Horváth Gellért – tag; Szabó Tibor Zsombor – tag; 

Komáromi Zsolt – tag 

Mindegyik jelölt előzetesen nyilatkozott arról, hogy vállalja a tisztséget. 
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Levezető elnök kérdezi, hogy a küldöttgyűlés kíván-e további jelölteket állítani a Jelölő Bizottság 

elnöke, illetve tagja tisztségekre. Mivel további jelölés nem érkezett, nyílt szavazást rendelt le a 

jelölőbizottság elnöke tisztségről. 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 24 igen, 1 tartózkodással, 3 le nem adott 

szavazat mellett meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

29/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Alföldi Andrást a BDSZ Jelölő Bizottsága elnökévé 

megválasztotta. 
 

dr. Szalay Kornél Géza indítványozza, hogy a küldöttgyűlés szavazzon arról, hogy 3 tagja legyen a 

Jelölő Bizottságnak 

Levezető elnök nyílt szavazást rendelt le az indítványról. 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 27 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

30/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése úgy határozott, hogy a BDSZ Jelölő Bizottságának egy 

elnöke és három tagja legyen. 
 

 

Levezető elnök szavazást rendel el Horváth Gellért a Jelölő Bizottság tagja megválasztására 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

31/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Dr. Horváth Gellértet a BDSZ Jelölő Bizottsága 

tagjává megválasztotta. 

 

Levezető elnök szavazást rendel el Szabó Tibor Zsombor a Jelölő Bizottság tagja megválasztására 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

32/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Szabó Tibor Zsombort a BDSZ Jelölő Bizottsága 

tagjává megválasztotta. 
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Levezető elnök szavazást rendel el Dr. Komáromi Zsolt a Jelölő Bizottság tagja megválasztására 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 26 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

33/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Dr. Komáromi Zsoltot a BDSZ Jelölő Bizottsága 

tagjává megválasztotta. 

 

 

 

 

 

Levezető elnök következő napirendi pont a 2010. évi Beszámoló és Közhasznúsági Jelentés 

elfogadása, Az EB beszámolóját,a mérleget és a közhasznúsági jelentést minden ki előzetesen postán 

megkapta. Felkéri Horányi Mártont, hogy terjessze elő a napirendi ponthoz tartozókat. 

Horányi Márton szóbeli indítványként 1 tétel javítását jelzi a kiküldött anyaghoz képest: A 

rendkívüli ráfordítások az eredmény-kimutatásban átsorolásra kerül az Egyéb ráfordítások sorra, így 

összehasonlíthatóvá válik a korábbi évekkel, és törvényileg is megfelel. Ezt követően tételesen 

ismerteti a BDSZ bevételeit, költségeit, a mérleg egyes sorait. 

Elmondja, hogy a Közhasznúsági Jelentés is elkészült, a számok megegyeznek a korábban 

felsoroltakkal. 

Egyben elmondja az Ellenőrző Bizottság jelentését is, a jelentés készítéseinek körülményeit, és hogy 

mire terjed ki a jelentés. Kiemeli, hogy az előző elnökség segítette a munkát (Bodnár Zoltánt és 

Németh Szilárdot név szerint is említi). A Bizottság véleménye, hogy a beterjesztett Beszámolót 

figyelemfelhívással elfogadásra javasolja. Részletezi a figyelemfelhívás indokait.  

Beszámol a Segélyalapról. 

Végül összegzően elmondja: az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy a BDSZ gazdálkodása 

alapvetően megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak, a BDSZ ügyvitele a közhasznú beszámoló 

jelentés szerint tartalmazza a gazdasági eseményeket, az elszámolások bizonylati háttere a 

figyelemfelhívásban rögzítettek szerint rendezett. A mérleg és eredmény-kimutatás reális, a tárgyévi 

tételeken alapul, az eredmény elszámolása elfogadható, lényeges hibáktól mentes. A BDSZ halósági 

kapcsolatai rendezettek. Vállalkozási tevékenységet a tárgyévben a Diákszövetség nem végzett. 

Ismételten felhívja a figyelmet az előző pontokban szereplő tételekre és folyamatokra. 

A Diákszövetség 2010. évi Beszámolóját egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Levezető elnök megköszöni a beszámolót és az EB munkáját. Kérdések, hozzászólások 

következnek: 

dr. Németh Szilárd kérdezi, hogy a 443 ezer forintnyi Szociális Minisztériumi pályázati pénz mire 

lett felhasználva? 

Horányi Márton a pénz befolyt, de még az elszámolás határideje nem érkezett el, akkorra kell 

részletezve összeállítani a felhasználást. Ezért későbbre ígér tájékoztatást. 

dr. Németh Szilárd a naptárral kapcsolatos kiadásokat kérdezi. 

Horányi Márton elmondja, hogy a mérleg, a december 31-i állapotot rögzíti. Azóta is történt eladás, 

de az abból befolyat összeg még nem szerepelhet a dec. 31-i mérlegben. 

dr. Németh Szilárd az Ellenőrző Bizottság hatáskörével kapcsolatos észrevételt tesz: a vizsgálódás a 

BDSZ működésére is terjedjen ki, ne csak a gazdasági területre. 
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Horányi Márton válaszában elmondja, hogy az elmúlt évben az EB milyen munkarend alapján 

dolgozott. Rögzíteni kívánja, hogy minden bekért és megkapott, rendelkezésre álló dokumentumot az 

EB ellenőrzött. Ám úgy látja, hogy a BDSZ levelezőrendszereken, honlapokon megjelenő 

információkat nem tisztje az EB-nek „bogarászni” 

dr. Kapiller Péter javaslata: alakítsunk ki új rendet, mechanizmust az új elnökséggel, hogy az 

információ-áramlás megfelelő legyen 

Illés Ferenc tájékoztatást kér az útiköltség-elszámolással kapcsolatban. A Hírlevél boríték új 

etikettjével kapcsolatban megjegyzi, hogy nem tartja jó ötletnek a tagdíj befizetések szerepeltetését. 

Levezető elnök jelzi, hogy a végén lesz szó az útiköltségről, de most még a további kérdéseket, 

hozzászólásokat vár a Közhasznúsági Jelentéshez, Mérleghez, illetve az Ellenőrző Bizottság 

beszámolójához. Több kérdés nem lévén az elnök nyílt szavazást rendel el. 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 28 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

34/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése elfogadta a BDSZ 2010. évi gazdasági beszámolóját. 

 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 28 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

35/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése elfogadta a BDSZ 2010. évi Közhasznúsági Jelentését. 
 

A BDSZ küldöttgyűlése nyílt, együttes szavazással, 27 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

36/2011. (V.28.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése elfogadta  

a BDSZ Ellenőrző Bizottságának jelentését a 2010. évről. 

 

 

 

 

 

 

Benkő Zoltán köszönet Cirill atyának, a levezető elnöknek és a jelölteknek. Javasolja egy rövid 

elnökségi ülés tartását rögtön a küldöttgyűlés után. 

Levezető elnök elmondja, hogy az útiköltség-térítés igényeket a jegyzőkönyv-vezetőnél jelentkezzék 

adataik megadásával, mivel a számla felett senkinek nincs rendelkezési joga, még csak regisztrálni 

tudjuk. 

Zárószavában megköszöni mindenkinek a konstruktív hozzáállást, a megválasztott 

tisztségviselőknek eredményes munkát kíván! 

 

A küldöttgyűlés imával zárult! 
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Küldöttgyűlés befejezve, jegyzőkönyv lezárva 13.25 órakor. 

 

 

 

 

Hortobágyi Tamás Cirill Zagorácz Márk Kovács Dezső  Vancsura László 

a küldöttgyűlés levezető  jegyzőkönyvvezető  hitelesítő   hitelesítő 

 elnöke 

 

 

 

Útiköltség-elszámolást igényelt: 

küldött neve távolság közl. eszköz. átlagfogyasztás 

    

Dr. Sója Szabolcs 340 km autó  7 liter 

Kemény István 640 km (Miskolc) autó 8 liter 

Atlasz Henrik 640 km (Szeged) autó 6.5 liter 

Kovács Tibor 240 km autó 8 liter 

Dobó Ferenc 240 km autó 7 liter 

Tremmel János 250 km autó 7.5 liter 

dr. Németh Szilárd 250 km autó 10 liter 

Illés Ferenc 400 km autó 7.5 liter 

      

 


