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J  E  G  Y  Z  Ő  K  Ö  N  Y  V 

 

 

 

amely készült a Bencés Diákszövetség (székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1; a továbbiakban 

Diákszövetség) határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűléséről Pannonhalma, 9090 

Pannonhalma Vár 1. szám alatt, a Teleki Teremben, 2015. május 30-án. 

 

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

 

 küldöttek és pótküldöttek (17 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint 

 a BDSZ egyéb nem küldött/pótküldött tagjai 

 

 

 

Dr. Kukorelli István 15.30 perckor a küldöttgyűlést megnyitja! 

Előadja, hogy a 2015. május 30-án, 15.00 órára összehívott küldöttgyűlés nem volt 

határozatképes. A kiküldött meghívóra utalva elmondja, hogy a Bencés Diákszövetség 

Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján a megismételt Küldöttgyűlést változatlan napirenddel 2015. 

május 30-ára, 15.30 órára tűzte ki a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium Teleki – 

termébe (9090 Pannonhalma, Vár 1.). Ismerteti, hogy a jelen megismételt Küldöttgyűlés a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Dr. Kukorelli István összefoglalóan elmondja, hogy mivel a korábban megválasztott 

Szavazatszámláló Bizottság (SZB) egyetlen tagja sem volt jelen, a küldöttek, illetve 

pótküldöttek mandátumvizsgálatát, a Küldöttgyűlés jelenléti íveinek összesítését, valamint a 

jelenlévők számának megállapítását a jelenlévő küldöttek egyetértésével (16 igen, 1 nem, 0 

tartózkodás) póttagként Deli Gergely és Kovács Péter végezte a BDSZ Alapszabályának 15. § 

5. pontja alapján. A küldöttek, illetve pótküldöttek mandátum-vizsgálata, a Küldöttgyűlés 

jelenléti íveinek összesítése, valamint a jelenlévők számának megállapítása után mindkét 

póttag lemondott póttagságáról. 

 

Dr. Kukorelli István kifejti, hogy a korábban megválasztott Szavazatszámláló Bizottság 

egyetlen tagja sincs jelen, illetve mandátuma jelen Küldöttgyűlésen a jelölések lezárulásával 

lejárna, továbbá a póttagok lemondtak, így a később sorra kerülő szavazások korrektsége és 

legitimációja érdekében a meghívó alapján rögtön a Küldöttgyűlés elején sor kerül az új 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztására. 

 

A BDSZ Alapszabálya szerint öttagú SZB tagságára öt fő önként jelentkezik: dr. Magassy 

Dániel, Mészáros József, Szentirmay István, Torbágyi Tibor, Vancsura László. 

 

Egyéb jelöltek nem lévén, a Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 17 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, dr. Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

01/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése dr. Magassy Dániel, Mészáros József, 

Szentirmay István, Torbágyi Tibor, Vancsura László urakat a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak megválasztotta. 

 

Dr. Kukorelli István jegyzőkönyv-vezetőnek Kovács Pétert javasolja. 
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Egyéb jelölt nem lévén, a Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 17 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, dr. Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

02/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Kovács Pétert jegyzőkönyv-vezetőnek 

megválasztotta. 

 

Dr. Kukorelli István jegyzőkönyv-hitelesítőknek Csíky Gábort és dr. Szalay Kornél Gézát 

javasolja megválasztani. 

 

Egyéb jelöltek nem lévén, a Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 16 igen, 1 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, dr. Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

03/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Csíky Gábor és dr. Szalay Kornél Géza urakat 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 

 

Dr. Kukorelli István levezető elnöknek Deli Gergelyt javasolja megválasztani. 

 

Egyéb jelölt nem lévén, a Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 16 igen, 1 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, dr. Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

04/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Deli Gergelyt levezető elnöknek megválasztotta. 

 

Dr. Kukorelli István átadja a szót a levezető elnöknek. 

 

Deli Gergely a meghívó szerinti második napirendi pont tárgyalását (Napirend elfogadása) 

megnyitja. 

Előadja, hogy egy módosítási javaslat érkezett a Küldöttgyűlés napirendjét illetően, amelynek 

lényege, hogy a meghívó szerinti 24. (a Bencés Diákszövetség 2014. évi beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadása) és 25. (a Bencés Diákszövetség 2015. évi 

költségvetésének elfogadása) napirendi pontok tárgyalásával kezdje meg a Küldöttgyűlés a 

munkáját. Kéri, hogy a küldöttek szavazzanak a módosító indítvány tárgyában.  

 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 17 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

05/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a Napirendet módosító indítványt elfogadta. 

 

Ezután került sor a módosított napirend elfogadására. 

 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 17 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 
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06/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a módosított Napirendet elfogadta. 

 

Deli Gergely a BDSZ 2014. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának elfogadására 

vonatkozó napirend tárgyalását megnyitja. 

 

Dr. Németh Szilárd kérdése: a Felügyelőbizottság jelentésének megismerése lehetséges-e?  

 

Deli Gergely kérésére dr. Magassy Dániel felolvassa a Felügyelőbizottság jelentését, amely 

teljes egészében ismertetésre került. 

 

Dr. Németh Szilárd hiányolja, hogy bár nem kötelező eleme a beszámolónak a költségvetési 

terv megvalósítására vonatkozó beszámoló, mégis jó volna elkészíteni. Véleménye szerint az 

Elnökségi határozatok és jegyzőkönyvek közzététele sem szabályszerű, az Elnökségtől 

írásbeli beszámolót vár ebben a vonatkozásban. 

 

Deli Gergely a költségvetési terv megvalósítására vonatkozó beszámoló kapcsán kifejti, hogy 

áll össze a bevételi oldal, különös tekintettel a tagdíjakra. Elmondja, hogy kevesen fizetnek és 

a tagdíjak nehezen behajthatóak. A beérkezett tagdíjak három részre bonthatóak: idősebb 

tagok (fejenként 1.000 Ft), aktív tagok (korábban fejenként 5.000 Ft) és extra támogatók 

(egyharmada a bevételnek). A teljes tagság egynegyede fizet tagdíjat és ők is egyre inkább 

fogynak, miközben nem növekszik az aktív korú fizetők száma. Az új Elnökségnek meg kell 

találnia azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak arra, hogy behajtásra kerülhessen a le nem 

írt tagdíjkövetelés. A tagdíj mértékének megváltozása miatt kiszámíthatatlan, hogy mennyi 

tagdíj fog befolyni idén. 

 

Endrődy István: vezessük be az évenkénti kiértesítést ismét, elektronikus formában. 

 

Deli Gergely: az Elnökség minden korábbi évben mindenkit személyre szabottan kiértesített. 

  

Szabó Barnabás: próbáljuk meg egy óra alatt lezárni a gyűlést! 

 

Több kérdés, megjegyzés nem lévén, a Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 16 igen, 1 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

07/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a Bencés Diákszövetség 2014. évi beszámolóját 

és közhasznúsági jelentését elfogadta. 

 

Deli Gergely a BDSZ 2015. évi költségvetésére vonatkozó napirend tárgyalását megnyitja. 

Előadja, hogy nem látjuk előre az idei tagdíjbevételeket, ezért óvatos költségvetést tervezett 

az elnökség, 1.500.000 Ft tagdíj-bevétellel számol. 

 

Dr. Németh Szilárd: a Pax Hungarica tagdíj befizetése évek óta elmarad. 

 

Deli Gergely: tudomásom szerint tavaly befizetésre került, majd ellenőrzésre kerül. 
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Dr. Németh Szilárd: van-e értelme költségvetésnek úgy, hogy aztán azt nem tartják be? 

 

Deli Gergely: A költségvetés sarokszámai mindig az elmúlt év valós bevételei illetve kiadásai 

alapján kerülnek meghatározására. Évközben az Elnökség a váratlan változásoknak 

megfelelően reagál. 

 

Több kérdés, megjegyzés nem lévén, a Küldöttgyűlés nyílt szavazással – 15 igen, 2 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

 

08/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a Bencés Diákszövetség 2015. évi költségvetését 

elfogadta. 

 

Deli Gergely az elnök megválasztására irányuló napirendi pont tárgyalását megnyitja. 

A Jelölő bizottság jelenlévő tagjai: dr. Komáromi Zsolt és dr. Szabó Tibor Zsombor. Dr. 

Komáromi Zsolt előadja, hogy az elnöki pozícióra egyöntetűen egy főt jelöltek (dr. Kukorelli 

Istvánt), aki el is fogadta a jelölést. 

 

Dr. Komáromi Zsolt: kíván-e bárki jelölni valakit még? 

Senki nem jelöl mást. 

Ezek után sor kerül Kukorelli István bemutatkozására. Ismerteti programját, jobban látszódó 

Diákszövetséget szeretne és fő céljának a források megtalálását tartja. 

 

Dr. Németh Szilárd közben elhagyja a termet. Szabó Barnabás a küldöttek újraszámlálását 

javasolja, amit a következő szavazás előtt az SZB lebonyolít. A jelenlévő küldöttek száma 16 

fő. 

 

Deli Gergely ismerteti a szavazás menetét: titkos szavazás lepecsételt szavazólapon, az SZB 

felügyelete alatt. A szavazás megtörténik. A SZB felnyitja az urnát és megszámolja a 

szavazatokat. 

Az SZB elnöke megállapítja, hogy dr. Kukorelli István 15 igen szavazatot és 1 érvénytelen 

szavazatot kapott. 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

09/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése dr. Kukorelli Istvánt elnökének megválasztotta. 

 

Deli Gergely az alelnök megválasztására irányuló napirendi pont tárgyalását megnyitja. 

Komáromi Zsolt előadja, hogy az alelnöki pozícióra két főt jelöltek (Péter Tamást és Tombor 

Andrást), Tombor András nem vállalta a jelölést, Péter Tamás vállalta. 

 

Dr. Komáromi Zsolt: kíván-e bárki jelölni valakit még? 

Senki nem jelöl mást. 

Ezek után sor kerül Péter Tamás bemutatkozására. 

 



5 

 

Deli Gergely ismerteti a szavazás menetét: titkos szavazás lepecsételt szavazólapon, az SZB 

felügyelete alatt. A szavazás megtörténik. A SZB felnyitja az urnát és megszámolja a 

szavazatokat. 

Az SZB elnöke megállapítja, hogy Péter Tamás 16 igen szavazatot kapott. 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

10/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Péter Tamást alelnökének megválasztotta. 

 

Deli Gergely a főtitkár megválasztására irányuló napirendi pont tárgyalását megnyitja. 

Komáromi Zsolt előadja, hogy a főtitkári pozícióra egyedül Deli Gergelyt jelölték, aki el is 

fogadta a jelölést. 

 

Dr. Komáromi Zsolt: kíván-e bárki jelölni valakit még? 

Senki nem jelöl mást. 

Ezek után sor kerül Deli Gergely bemutatkozására. 

 

Deli Gergely ismerteti a szavazás menetét: titkos szavazás lepecsételt szavazólapon, az SZB 

felügyelete alatt. A szavazás megtörténik. A SZB felnyitja az urnát és megszámolja a 

szavazatokat. 

Az SZB elnöke megállapítja, hogy Deli Gergely 15 igen szavazatot és 1 érvénytelen 

szavazatot kapott. 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

11/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Deli Gergelyt főtitkárnak megválasztotta. 

 

Deli Gergely a többi elnökségi tag megválasztására irányuló napirendi pontok tárgyalását 

megnyitja. Kérésére dr. Szabó Tibor Zsombor előadja, hogy a „Renddel való 

kapcsolattartásért felelős elnökségi tag” pozícióra egy jelölés (Hortobágyi T. Cirill OSB) 

érkezett, a jelölt el is fogadta a jelölést. Dr. Szabó Tibor Zsombor kérdésére, hogy valaki 

kíván-e mást jelölni, nemleges a válasz. Hortobágyi T. Cirill OSB atyát távollétében dr. 

Kukorelli István mutatja be.  

 

Dr. Szabó Tibor Zsombor előadja, hogy a „Szövetség erkölcsi támogatásával létrehozott, a 

Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő Medium Pro Educatione Alapítvánnyal 

való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag” pozícióra két jelölés érkezett: Kovács Péter és 

dr. Szalay Kornél Géza. Dr. Szalay Kornél Géza nem vállalta a jelölést, Kovács Péter vállalta. 

dr. Szabó Tibor Zsombor kérdésére, hogy valaki kíván-e mást jelölni, nemleges a válasz. 

Kovács Péter bemutatkozik. 

 

Deli Gergely azt javasolja az SZB-nek, hogy mivel mindkét pozícióra csak egy jelölés van, e 

pozíciókra a gyorsaság kedvéért a többi elnökségi taggal egy szavazólapon kerüljön sor a 

szavazásra. A javaslatot az SZB elfogadja. 
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Dr. Komáromi Zsolt előadja, hogy a négy további elnökség tagra négy jelölés érkezett: 

Bischof Péter, dr. Kemény Gábor, dr. Szabó Tibor Zsombor, dr. Szalay Kornél Géza. Mind a 

négyen vállalták a jelölést. 

Sor kerül Bischof Péter, dr. Szabó Tibor Zsombor és dr. Szalay Kornél Géza 

bemutatkozására. Dr. Kemény Gábort távollétében dr. Komáromi Zsolt mutatja be röviden. 

 

Deli Gergely ismerteti a szavazás menetét: titkos szavazás lepecsételt szavazólapon, az SZB 

felügyelete alatt. A szavazás megtörténik. A SZB felnyitja az urnát és megszámolja a 

szavazatokat. 

 

Az SZB elnöke megállapítja, hogy Hortobágyi T. Cirill OSB 0 érvénytelen szavazatot és 16 

igen szavazatot kapott „Renddel való kapcsolattartásért felelős” elnökségi tagságra. 

 

Az SZB elnöke megállapítja, hogy Kovács Péter 0 érvénytelen szavazatot és 16 igen 

szavazatot kapott a „Szövetség erkölcsi támogatásával létrehozott, a Szövetség 

célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő Medium Pro Educatione Alapítvánnyal való 

kapcsolattartásért felelős elnökségi tag” pozícióra. 

 

Az SZB elnöke megállapítja az alábbiakat: 

Bischof Péter: 0 érvénytelen szavazat, 14 igen szavazat 

Dr. Kemény Gábor: 0 érvénytelen szavazat, 14 igen szavazat 

Dr. Szabó Tibor Zsombor: 0 érvénytelen szavazat, 15 igen szavazat 

Dr. Szalay Kornél Géza: 0 érvénytelen szavazat, 16 igen szavazat 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

12/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Hortobágyi T. Cirill OSB-t  a „Renddel való 

kapcsolattartásért felelős elnökségi tag” pozícióra megválasztotta. 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

13/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Kovács Pétert  a „Szövetség erkölcsi 

támogatásával létrehozott, a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő Medium 

Pro Educatione Alapítvánnyal való kapcsolattartásért felelős elnökségi tag” pozícióra 

megválasztotta. 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

14/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Bischof Pétert, dr. Kemény Gábort, dr. Szabó 

Tibor Zsombort és dr. Szalay Kornél Gézát elnökségi tagnak megválasztotta. 

 

Deli Gergely a Felügyelőbizottság (FB) elnökjelöltje és a tagjelöltek megválasztásával 

kapcsolatos napirendi pontot megnyitja.  
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Dr. Szabó Tibor Zsombor előadja, hogy az FB elnöki tisztjére egy jelölés (Szabó Barnabás) 

érkezett, az FB tagjaira két jelölés (dr. Eszes István, Jáger Lajos) érkezett. Mindhárman 

elfogadták a jelölést. Dr. Szabó Tibor Zsombor kérdésére, hogy valaki kíván-e mást jelölni, 

nemleges a válasz. 

Sor kerül Szabó Barnabás és Jáger Lajos bemutatkozására. Dr. Eszes Istvánt távollétében 

Szabó Barnabás mutatja be. 

 

Deli Gergely ismerteti a szavazás menetét: titkos szavazás lepecsételt szavazólapon, az SZB 

felügyelete alatt. A szavazás megtörténik. A SZB felnyitja az urnát és megszámolja a 

szavazatokat. 

Az SZB elnöke megállapítja az alábbiakat. 

Szabó Barnabás: 0 érvénytelen szavazat, 15 igen szavazat 

Jáger Lajos: 0 érvénytelen szavazat, 15 igen szavazat 

Dr. Eszes István: 0 érvénytelen szavazat, 15 igen szavazat 

 

Deli Gergely kihirdette az alábbi 

 

15/2015. (V. 30.) Kgy. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a Felügyelőbizottság elnökének Szabó 

Barnabást, tagjainak pedig dr. Eszes Istvánt és Jáger Lajost megválasztotta. 

 

Deli Gergely ezek után megköszöni a jelenlétet és a négy éves együttműködést, majd 17 óra 

22 perckor berekeszti az ülést. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 50 perckor. 

 

Pannonhalma, 2015. május 30. 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Kovács Péter (1033 Budapest Huszti út 31. 3/10.) 

 

Hitelesítő 1: 

Csíky Gábor (2081 Piliscsaba-Klotildliget, Mátyás király utca 34/b.) 

 

Hitelesítő 2:  

Dr. Szalay Kornél Géza (1155 Budapest, Vasvári Pál u. 27.) 


