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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V 

 

 

 

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

Budapesten, 1014 Somlói út 51. szám alatt, a Mathias Corvinus Collegium B szárny 116-os 

termében, 2014. május 17-én. 

 

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

 

• küldöttek és pótküldöttek (22 fő) a jelenléti ív szerint 

• a diákszövetség nem küldött tisztségviselői tanácskozási joggal és a diákszövetség tagjai 

hallgatóságként a jelenléti ív szerint 

 

 

Dr. Kukorelli István a BDSZ elnöke köszönti a jelenlevőket, a küldöttgyűlést megnyitja 16 

óra 24 perckor. Majd közös imádságra hívja fel az egybegyűlteket, amelyet Hortobágyi T. 

Cirill atya vezet. 

 

 

Dr. Kukorelli az elmúlt időszak rendezvényeit és munkáját foglalja össze néhány mondatban, 

kitér a Bencés Almanach megjelenésére és a Pannonhalmi Alumni szervezet megalakulására. 

Ezt követően a Küldöttgyűlésnek eredményes munkát kíván. 

 

Dr. Deli Gergely a BDSZ főtitkára 16 óra 29 perckor a regisztráció alapján névsorolvasást 

tart és megállapítja, hogy a BDSZ küldöttjei illetve pótküldöttei közül 20 fő jelen van. 

Tájékoztat, hogy a BDSZ-nek összesen 36 küldöttje van, mert a pécsi illetve a szegedi 

egyetemi tagozat feloszlatta önmagát, de két küldöttet delegálhat a megalakult Pannonhalmi 

Alumni. A fentiek következtében megállapítja, hogy az összes küldött több, mint fele jelen van, 

így a küldöttgyűlés határozatképes.  

 

Megérkeznek Koór Sándor és Péter Tamás győri küldöttek. Regisztrálnak. Innentől kezdve 22 

küldött van jelen. 

 

Dr. Kukorelli: 

Mivel a Szavazatszámláló Bizottság tagjai közül senki sincs jelen, ezért a szavazatszámlálás 

feladatára javasolom Bischof Pétert és Illés Ferencet megválasztani. 

 

A küldöttek nyílt szavazással, egyhangúan megválasztják a bizottságot. Dr. Kukorelli István 

pedig kihirdette az alábbi 

 

1/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése a szavazatszámlálás feladatára alkalmi jelleggel 

Bishof Pétert és Illés Ferencet választja meg. 

 

 

A jegyzőkönyv vezetőjének Alföldi Andrást javasolom. 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt szavazással – egyhangú szavazattal meghozta, 

Dr. Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 
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2/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Alföldi Andrást jegyzőkönyvvezetőül 

megválasztotta. 

 

 

Dr. Kukorelli: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Dezsőt és Szalay Kornélt javasolom 

megválasztani.  

 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal meghozta, dr. 

Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

3/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Dezsőt és 

Szalay Kornélt megválasztotta. 

 

 

Dr. Kukorelli: levezető elnöknek Deli Gergelyt javasolom megválasztani. 

 

Egyéb jelölt nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással - 21 igen szavazat mellett, 1 

tartózkodással (tartózkodott: Deli Gergely) - meghozta, Dr. Kukorelli István pedig kihirdette 

az alábbi 

 

4/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A Bencés Diákszövetség küldöttgyűlése Deli Gergelyt levezető elnökül megválasztotta. 

 

Dr. Kukorelli: átadom a szót a megválasztott levezető elnöknek. 

 

Deli: A napirendet módosítani javaslom, akképp, hogy a meghívóban szereplő 5. pont után 

tegyük be a könyvvizsgáló cég megválasztását. 

 

A küldöttek egyhangúlag elfogadták a módosító indítványt. 

 

Deli: Javasolom a módosított napirend elfogadását, az alábbiak szerint: 

 

1. 2013. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása 

2. A 2014. évi költségvetés elfogadása 

3. Alapszabály módosítása 

4. Könnyvvizsgáló cég megválasztása 

 

Hozzászólás nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető 

elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

5/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A küldöttgyűlés módosítással elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontokat: 

1. A 2013. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása; 2. A 2014. évi költségvetés 

elfogadása; 3. Az Alapszabály módosítása; 4. A könyvvizsgáló cég megválasztása 

 

Deli: Az 1. napirendi pont tárgyalását megnyitom. 
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Ez a 2013. év közhasznúsági mellékletének, beszámolójának és mérlegének tárgyalása, 

amelyet kiküldtünk postán. Illetve megérkezett az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló 

jelentése is. 

 

A levezető elnök kiosztja a dokumentumokat a küldöttek között. 

 

A közhasznúsági mellékletet bemutatja, kitér a 7. oldal 8. pontjára (Kiegészítő melléklet), az 

Elnökség szöveges beszámolójára. 

Almanach: tematikus számok, első szám a bencés nevelésről szólt. Ennek volt egy nyilvános 

bemutatója Győrben, nagy sikerű és színvonalas. Bencés diákság kilépett abból a körből, 

hogy csak a tagságnak szól ez a kötet. A kötet rendelkezik ISBN mutatóval, Országos 

Széchenyi Könyvtárnak megküldtük a kötelező példányokat. 

Kézfogás rendezvény Tihanyban, Veszprémiek szívügye, Bischof Péter méltatása. 

Máriazarándoklat: Jobbágy Lajos szervezésével, nagy létszám, nagy siker. 

Kitér a Bencés Nótahajó szerepére. Generációkon átívelő program. 90-100 fő vesz részt, 

egyetemisták főleg, de idősebb diáktársak is. Levezető elnök bátorít mindenkit a részvételre. 

BDSZ naptár: hagyománnyá vált. Minden évben bencés szerzetes gondolataiból veszünk, 

igyekszünk azokat az értékeket megtalálni, aki a bencés rendhez köthető. 2013-ban Placid 

atya gondolatai szerepeltek benne. 

Adventi gyertyagyújtások: a budapesti egyetemi tagozat szervezésében valósult meg. 

Tanulmányi ösztöndíjalap: 3 diáktárs részesült, komoly pályázat, objektív pontrendszer. 

Győri ösztöndíj (Luif Otmár-ösztöndíj): átadásra került, Kőrösi Tamás, Péter Tamás 

munkájának köszönhetően.  

Bencés diákok levelezőlistája: a BDSZ üzemelteti. Torbágyi Lászlónak köszönet az etikai 

szabályzatért. 

 

Szabó Barnabás: A mindennapi gyakorlatban nem látszik az etikai kódex betartatása a 

levelezőlistán. Javasolom egy másik, cenzúra nélküli lista létrehozását. 

 

Deli: köszönjük, de ez véleményünk szerint megosztottságot generálna. Inkább a nehezebb 

feladatot  vállaljuk fel, maradjon az egy lista az emberek önkontrolljával. Cél a békesség és 

egységesség megőrzése. 

 

Hortobágyi T. Cirill: írtam egy-egy embernek privátban a politikai vélemények hangoztatása 

miatt, ők nem szeretnének külön fórumot, szándékuk az, hogy véleményük minél nagyobb 

közönségnek jusson el. 

 

Deli: Lépjünk tovább. A Bencés telefonflotta működik, a 2013-as évet sikerült fennakadás 

nélkül lezárni. Professzionális kezekben van. Van saját tartaléka, több, mint 400 ezer forint. 

Ennyit szerettem volna szóban a rendezvényekről és kiadványokról. 

 

Most az egyszerűsített beszámoló eredménykimutatását vegyétek kézbe, lapozzatok a 

második oldalra. A tagdíjaknál a 2012-es évben 4,5 millió, 2013es évben 4,8 millió, ez azt 

jelenti, hogy kb 100 olyan diáktárs fizetett pluszban tagdíjat, akik nem fizettek korábban. 

Elnökség ezt nagyon komolyan igyekszik venni, több minden van a tagdíj rendezéséhez kötve 

(pl. naptárrendelés). Fontos, mert jelenleg ez a fő bevételi forrás. 

Ezzel kapcsolatban nagyon nagy a behajthatatlan követelés. Ezt kétévente írjuk le. Ezért a 

nagy különbség, amit láttok a táblázatban a 2012-es évhez képest, a közhasznú ráfordítások 

sorában. Ha ezt nem tekintjük, 2013-ban nagyobb közhasznú ráfordításunk volt mint 2012-
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ben. Ez egy Segélyalap-támogatás miatt van így, a Borián családnak utaltunk ki 600 ezer 

forintot.  

 

Felkérem Horányi Mártont, hogy ismertesse az Ellenőrző Bizottság (EB) beszámolóját. 

 

Horányi feláll, felolvassa a dokumentumot, ennek lényege:  

 

Az EB 2 alkalommal ülésezett, gazdálkodást vizsgálta, jelentéseiket átadták az elnökségnek.  

 

Átfogó vizsgálatot hajtottak végre 2014. május 6-án. Gazdasági események, az elszámolások 

rendezettek. Reális kimutatások, az eredmény kimutatás elfogadható. Néhány 

figyelemfelhívás: a mérlegben szereplő követelésállomány közel 5 millió Forint, tagdíjak 

miatt, ennek oka, hogy 2013-as évben nem került levonásra a korábbról felhalmozott tagdíj. 

Olyan megoldást javasol, hogy 2 évenkénti leírásokkal kiegyensúlyozottabbá válik a mérleg, 

javasolja ennek az elvnek a gyakorlati alkalmazását. Felhívja a figyelmet a korábbi évek 

tartalékainak visszapótlására (ez 2013-ra pont nem igaz, ott már felhalmozás történt). 

Ellenőrző Bizottság nem igazán működik a segélyalap, javasolja a közgyűlésnek, hogy 

vizsgáltassa meg a segélyalap létjogosultságát. Közhasznúsági változások határideje 2014. 

május 31, ezt be kell tartani. A 2013. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést az Ellenőrző 

Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. Várja a kérdéseket. 

 

 (Nincs kérdés, Horányi Márton helyet foglal.) 

 

Deli: Köszönöm az EB lelkiismeretes munkáját, az EB nagyon jól ellátja funkcióit. Az 

Elnökséghez van-e kérdés e napirenddel kapcsolatban? 

 

Szabó Barna: Van-e mód arra, hogy mindenki kapjon 5 évre visszamenőleg egy 

egyenlegkimutatást a tagdíjról? 

 

Deli: Nincs, mert leírtuk. 

 

Szabó Barna: Visszamenőleges nyilvántartásban benne kellene, hogy legyen. 

 

Deli: Nincs kétszeres nyilvántartás. Minden évben személyre szabottan kiküldjük az összes 

tartozásról szóló egyenlegközlőt. 

 

Szabó Barna: Nem értünk egyet, de tudomásul vettem. Pénzügyi bevételek: 84 ezer, 

feltételezem banki kamat. Ezt alacsonynak tartom.  

 

Horányi: Az értékpapírállomány évek óta le van kötve, a kamat csak visszaváltáskor jelenik 

meg, ezért nem látszik minden évben. 

 

Szabó Barna: Értem, elfogadom. Köszönöm a választ. 

 

Endrődi István: Tetszik a világos beszámoló. Lehessen látni a nem pénzügyekkel 

foglalkozóknak is, mi volt a teljesítés, mit tűzünk ki. Ez korábban látható volt, elveszni 

látszik. Egyébként köszönöm az EB munkáját.  

 

Deli: köszönjük a hozzászólást. Van valakinek további kérdése, megjegyzése? 
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Mivel nincs kérdés, Deli szavazásra bocsátja az Ellenőrző Bizottság beszámolójának 

elfogadását. 

 

A küldöttgyűlés nyílt, együttes szavazással – 22 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

– meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

6/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2013-as évre szóló jelentését elfogadja. 

 

Deli: Mivel több kérdés, megjegyzés nem volt, a vitát ezen napirendi pont tekintetében 

lezárom, és szavazásra bocsátom a Bencés Diákszövetség 2013. évi beszámolójának, 

mérlegének és közhasznúsági jelentésének elfogadását. 

 

A küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az 

alábbi 

 

7/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot: 

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség 2013. évi beszámolóját, mérlegét és 

közhasznúsági jelentését elfogadta. 

 

Deli: A következő napirendi pont a 2014-es év költségvetése. 

 

Horányi Márton, az Ellenőrző Bizottság elnöke elhagyja a termet. 

 

Deli összefoglalja a 2014-es költségvetés tervét, az alábbiak szerint. Először a bevételekről. 

Korábbiakhoz képest jóval többet realizáltunk 2013-ban, de óvatosak vagyunk, nem akarunk 

többet költeni, mint amennyi az adott évben befolyt. Nem szeretnénk hozzányúlni a Bonitas 

értékpapírokhoz. 

Naptár: alanyi jogon jár a tagsággal, akinek a tartozása rendben van. 

1%-os felajánlás: siralmas. Ez a realitás, Elnökség dolgozik a kommunikáción. Ezért van 

alacsony szám kalkulálva. 

Banki kamat: a banki költségek elviszik a kamatot. A diáktársak túlnyomó része csekken fizet, 

ami drága. Ennek ennyi a költsége. 

Próbáljuk több lábra állítani a diákszövetséget. Idén érkezhet egy állami támogatás, 2 millió 

ft, már a szerződéskötés fázisában van. Ez komoly bevételt jelentene. 

Flottahozzájárulás: új belépők fizetnek kauciót. Elég sokan vannak a flottában, mintegy 600 

ember. 

A kiadási oldalról: 

Tagszervezetek, rendezvények támogatása: fél millió forint áll rendelkezésre. A szervezetek 

nem alanyi jogon kapnak támogatást, hanem konkrét program elbírálása után. 

Hírlevél: Egyik legnagyobb költség. Évi 3x2000 példányban jelenik meg. Nyomdaköltség: 

400-500 ezer forint. Van létjogosultsága a papír alapú kiadványnak. 

Ösztöndíjalap: 3 diák támogatása. 

Segélyalap; Maturaoklevelek, nyomdai költség; Szórólap, 1%; Adminisztrációs költségek (2 

telefon, levelezés, nyomtatás költségei); Nyíregyházi ingatlan: Közös költség 80 ezer forint. 

Volt szovjet laktanya. Nem tulajdonjog, hanem ingyenes használat. Elidegeníteni nem tudjuk, 

csak saját célra lehet használható. 2016-ig tart a moratórium. Jelenleg nem tudunk belőle 

nyereséget realizálni, 2 év múlva eladható. 

Könyvvitel. Diáktársunk cége látja el, éves szinten 370 ezer forintért csinálják. 
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Banki költségek; Postai költségek: Hírlevél, Almanach postázás; Könyvvizsgálat; Ügyvédi 

munkadíj: a polgári per lezárult, másodfokú jogerős ítélet született, szövetségünk megynyerte. 

Ennek a pernek a költsége kb 250 ezer ft. volt, ebből 110 ezer ft jött be, mert ennyi volt a 

megítélt perköltség. Jelenleg magánvádra induló büntetőeljárás van folyamatban nagy 

nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt a főtitkár személye ellen. Következő tárgyalás 

tavasszal. Ezért van ez az ügyvédi munkadíj. 

Pax Hungarica; Kecske-templom támogatása (amennyiben bejön az állami támogatás). 

 

Deli: Kérdések? 

 

Szabó Barna: 1% kapcsán: ez gyalázatosan alacsony. Fontolja meg az elnökség egy erre 

szakosodott cég igénybevételét. Segítséget szívesen nyújtok ebben. 

Bonitas alapról. Ennek valamekkora működési költsége van. Javaslom, hogy az elnökség 

gondolja végig az eddigi megtakarítási stratégiáját, milyen elvek alapján történjenek a 

befektetések. 

 

Deli: Válság miatt alacsony kamatok. Annak idején jóval jobb mutatói voltak. 

 

Szabó Barnabás: Véleménye szerint ez számos civil szervezetnél a közeljövőben probléma 

lesz. 

 

Deli: Köszönjük az észrevételt. 

 

Cirill: Kecske-templom. Már régen, 2010-11 ben volt a gyűjtés. A Főapátság azt a pénzt 

meghitelezte.  

 

Deli: Mivel több kérdés nincs, a kiküldött tervezetnek megfelelően elfogadjátok-e a 2014-es 

költségvetést? 

 

A küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az 

alábbi 

 

8/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség 2014. évi költségvetését (a kiadások és bevételek 

egyező végösszege 6.710.000 forint) a megküldött tervezet szerint elfogadta. 

 

Deli: A következő napirendi pont az Alapszabály módosítás. 

 

Deli kiosztja az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegeit a jelenlévők között. 

 

Deli: Javasolom, hogy három részre bontva szavazzunk a módosításokról: 

 

1. A közhasznúsági jogszabályok változása miatt szükségessé vált módosítás 

2. Az új Ptk. miatt szükséges, különösebb döntést nem igénylő kiegészítések 

3. Az  új Ptk. miatt szükséges, de itt érdemben megvitatandó dolgok, amelyek érintik a 

szövetség működését. 

 

Az első rész nagyon fontos, a jövőben több támogatás ehhez lesz kötve várhatóan. Ez az 

Alapszabály 2. § 3,  3/A., és 5. pontjait, valamint 13. § 2 és 3 pontjait érinti. 
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Levezető elnök részletesen és egyesével bemutatja a változással érintett részeket, az 

Alapszabály módosítandó részeit. 

 

Kukorelli: tényleg jelentős változás van, célja a kormányzatnak a szűkítés. Ez egy új helyzet, 

kérnünk kell egy igazolást is majd a bíróságtól. 

 

Endrődi István: A konkrét törvényhelyekkel kapcsolatban kérdezem, hogy nem lehet-e 

elhagyni a paragrafusok megjelölését? 

 

Szabó Barnabás és Maróth Miklós küldöttek eltávoznak, innentől kezdve 20 küldött van jelen. 

 

Deli: Biztonság kedvéért benne hagynám. Más kérdés, észrevétel?  

 

Nem volt. 

 

Deli: Az Alapszabály módosításához a jelenlevők ¾-es többsége kell. Kérem, szavazzunk. 

 

A küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az 

alábbi 

 

9/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség Alapszabályának 2. § 3.,  3/A., és 5. pontjainak, 

valamint 13. § 2., és 3. pontjainak a kiosztott tervezet szerint módosítását, illetve 

kiegészítését elfogadja. 

 

 

Deli: Most térjünk rá az új Ptk. különösebb vitát nem igénylő változásaival kapcsolatos 

Alapszabálybeli rendelkezések módosításására. Ez az Alapszabály 1. §-át és az 1. § 3/A. 

pontját, az 5. § 1. és 1/A. pontjait (átszámozás miatt), valamint 3. pontját, a 6. § 1., 2. és 3. 

pontjait, a 8. § 2., 3., 4/A., 5., 5/A., 8., 10., 11., 12., 13., 16. pontjait, a 9. § 2., 7. pontjait, a 10. 

§ 2. pontját,  13. § 1. pontját, a 14. § 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. pontjait, a 15. § 3. 

pontját, a 16. § 1. és 2. pontját, a 20. § 1., 1/A., 3., 6., és 7. pontjait érinti. 

 

Deli részletesen és egyenként ismerteti az Alapszabály érintett részeit. 

 

Kérdés nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök 

pedig kihirdette az alábbi 

 

10/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség Alapszabályának 1. §-ának és az 1. § 3/A. 

pontjának, az 5. § 1. és 1/A. pontjának (átszámozás miatt), valamint 3. pontjának, a 6. § 

1., 2. és 3. pontjainak, a 8. § 2., 3., 4/A., 5., 5/A., 8., 10., 11., 12., 13., 16. pontjainak, a 9. § 

2., 7. pontjainak, a 10. § 2. pontjának,  13. § 1. pontjának, a 14. § 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11. pontjainak, a 15. § 3. pontjának, a 16. § 1. és 2. pontjainak, a 20. § 1., 1/A., 3., 6., 

és 7. pontjainak a kiosztott tervezet szerinti módosítását, illetve kiegészítését elfogadja. 

  

Deli: Most térjünk rá az új Ptk. miatt szükséges, szövetségünk működését befolyásoló 

alapszabálybeli rendelkezések módosítására. Ez az Alapszabály 4. § 1 és 3. pontját, a 6. § 5. 

és 6. pontjait, a 8. § 1., 4., 6. és 7. pontjait érinti. 
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Endrődi: Javasolom egyes helyesírási hibák átvezetését, illetve stiláris módosításokat. 

Például a 4. § 1. pontjában a „valamint” szó „és”-re cserélését, a 3. pontjának 3. bekezdésében 

pedig a „valamint” szó „továbbá” szóra történő cseréjét, illetve zárójel alkalmazását a 

beleértve és a tagja-e kifejezések között. 

 

Deli: Kérem, szavazzunk az előterjesztett módosítást figyelembe véve az érintett pontokról. 

 

A küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az 

alábbi 

 

11/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés az Endrődi István által előterjesztett stiláris korrekciókra vonatkozó 

módosítással elfogadja a kiosztott tervezet szerinti Alapszabály 4. § 1 és 3. pontjának 

módosítását, illetve kiegészítését. 

 

Deli: Térjünk rá a tag kizárását szabályozó rendelkezésekre. Ez a 6. § 5. és 6. pontjait érinti. 

 

Deli egyenként és részletesen ismerteti az érintett rendelkezéseket. 

 

Kérdés nem lévén, a küldöttgyűlés nyílt, egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök 

pedig kihirdette az alábbi 

 

12/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség Alapszabályának 6. § 5. és 6. pontjainak a 

kiosztott tervezet szerinti módosítását, illetve kiegészítését elfogadja. 

 

Deli: Most tárgyaljuk meg a Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok módosítását. Ez az 

Alapszabály 8. § 1., 4. és 6. pontjait érinti. 

 

Deli egyenként és részletesen ismerteti az érintett rendelkezéseket. 

 

A Küldöttgyűlésen többek részéről vita alakul ki, hogy hány küldöttet megbízását kívánják 

meg a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásához, illetve, hogy hány területi szervezet legyen 

szükséges a rendkívüli küldöttgyűlés összehívásához. 

 

Kukorelli: Kardinális változás nincs, a kisebbségi jogok problémája jön elő. Ez a tervezet 

hozza az általános parlamenti kisebbségi jogok arányait, biztosítja jogaik érvényesülését. 

 

Bischof Péter: A küldöttgyűlés legitimitása okán kérdezem. A területi szervezetet meg kell 

határozni, deklarálni kell a területi szervezetet, szakmai kört, egyetemi tagozatot. Ezt minden 

évben be kell jelenteni.  

 

Deli: Létezik ez a regisztráció, január 31-ig minden területi szervezet, egyetemi tagozat és 

szakmai kör bejelenti tagságának létszámát, megnevezi küldötteit. 

 

Bischof Péter: Köszönöm, elfogadom. 

 

Endrődi István: Javasolom, hogy 8. § 4. pontjában maradjon a küldöttek 1/5-e, illetve lejjebb 

a „három vagy annál több területi szervezet” kitétel. 
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Deli: A módosító indítványt szavazásra bocsátom. Ki ért egyet Endrődi István módosító 

indítványával? 

 

A küldöttgyűlés 6 igen, 7 nem szavazattal, 7 tartózkodással elvetette Endrődi István módosító 

javaslatát, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

13/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés Endrődi Istvánnak az Alapszabály 8. § 4. pontját módosító tervezet 

vonatkozásában előterjesztett módosító indítványát elutasítja. 

 

Ezután a 8. § 6. bekezdése kapcsán alakul ki vita. 

 

Csordás Ádám: Szerintem a 8. § 6. pontjában a kiosztott tervezet által javasolt egynegyed 

helyett legyen egyharmad. Azaz a megismételt küldöttgyűlés legyen határozatképes, ha a 

küldöttek egyharmada jelen van. 

 

Deli: Kérem, szavazzunk Csordás Ádám módosító indítványáról. 

 

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

14/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés Csordás Ádámnak az Alapszabály 8. § 6. pontjára vonatkozó 

módosítását elfogadja, azaz azt a javaslatot, hogy megismételt küldöttgyűlés 

határozatképes, ha a küldöttek egyharmada jelen van. 

 

Deli: Kérem, akkor most szavazzunk 8. § 1., 4., és 6. pontjainak módosításáról, az elfogadott 

módosító javaslatot is figyelembe véve. 

 

A küldöttgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta, a levezető elnök 

pedig kihirdette az alábbi 

 

15/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség Alapszabályának 8. § 1., 4-ának a kiosztott 

tervezet szerinti módosítását, és a 8. § 6. pontjának a megszavazott módosítás szerinti 

kiegészítését elfogadja. 

 

Deli: Most térjünk rá a 8. § 7 pontjának megbeszélésére. 

 

Bekiabálás hallatszik, miszerint tisztességtelen, ha valaki magára szavaz. 

 

Szalay Kornél: Helmut Kohl szavazott magára, ezért tisztességtelen? Ez nonszensz, a küldött 

mandátumot kapott, ezzel éljen, és az a dolga, hogy szavazzon. Ezért én maximálisan 

egyetértek a módosítással. 

 

Deli: Mivel több kérdés, hozzászólás nincs a 8. § 7. pontját szavazásra bocsátom. 

 

A küldöttgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta, a levezető elnök 

pedig kihirdette az alábbi 

 

16/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  
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A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség Alapszabályának 8. § 7. pontjának a kiosztott 

tervezet szerinti módosítását, illetve kiegészítését elfogadja. 

 

Deli: Van e kérdés, megjegyzés a többi, módosítással érintett ponthoz, amelyet eddig még 

nem érintettünk? 

 

Nincs ilyen. 

 

Deli: Ez esetben az összes pontot, amelyről még nem döntöttünk egyszerre bocsátom 

szavazásra. 

 

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

17/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség Alapszabályának 3. § 2. pontjának, a 18. § 2. 

pontjának a kiosztott tervezet szerinti módosítását, illetve kiegészítését elfogadja. 

 

Deli: Az utolsó érdemi napirendi pont a könyvvizsgáló cég megválasztása. Az Ellenőrző 

Bizottság javaslat alapján, illetve arra tekintettel, hogy a bekért árajánlat igen kedvező, a 

Magyar Könyvvizsgáló Holding Kft-t javaslom megválasztani szövetségünk 

könyvvizsgálatára a következő három évre. 

 

A küldöttgyűlés egyhangú szavazással meghozta, a levezető elnök pedig kihirdette az alábbi 

 

18/2014. (V. 17.) Kgy. számú határozatot:  

A küldöttgyűlés a Magyar Könyvvizsgáló Holding Kft-t a 2014-es, 2015-ös és a 2016-os 

évre könyvvizsgálónak megválasztja. 

 

Kukorelli: Köszönöm a konstruktív munkát, az ülést bezárom. Felkérem Cirill atyát az 

áldásra.  

 

Cirill atya áldást mond. Kukorelli az ülést bezárja 19 óra 25 perckor. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 19 óra 25 perckor. 

 

Budapest, 2014. május 17. 
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