
A szervezet neve, székhelye: Bencés Diákszövetség, 9090 Pannonhalma, Vár 1. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés          b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

küldöttgyűlés 

 

Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 

 

2018.05.26. 16.10 óra, Pannonhalmi Bencés Apátság, Múzeumpedagógiai terem, 9090 

Pannonhalma Vár 1. 

 

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője 

neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető 

szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.) 
 

Ld. a mellékelt névsort a 12 fő küldött, illetve pótküldött aláírásával. 

 

Meghívóban megküldött napirendi pontok: 

 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. 

Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök 

megválasztása  

2. Napirend elfogadása 

3. Az Elnökség beszámolója a 2017. évről 

4. A Felügyelőbizottság beszámolója 

5. A Bencés Diákszövetség 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

elfogadása 

6. A Bencés Diákszövetség 2018. évi költségvetésének elfogadása 

7. Zárszó  

 

 

1. napirendi pont: Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség 

megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető 

elnök megválasztása  

 

Az ülésen jelen lévők szavazatszámlálókat, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet 

hitelesítőt és levezető elnököt választanak az alábbiak szerint. 

 

Deli Gergely szavazatszámlálóknak Komálovics Barnát és Mravik Balázs Áront ajánlja. A 

küldöttek nyílt szavazással 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozták, Deli Gergely 

pedig kihirdette az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

1/2018. (V.26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A 2018. május 26-i megismételt Küldöttgyűlésen szavazatszámlálók: 

Komálovics Barna és Mravik Balázs Áron 

 

A Küldöttek ezt követően jegyzőkönyvvezetőt választanak. Deli Gergely 

jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Pétert ajánlja. A küldöttek nyílt szavazással 9 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás (Kovács Péter) mellett meghozták, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 



Küldöttgyűlési határozatot: 

 

2/2018. (V.26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A 2018. május 26-i megismételt Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője: 

Kovács Péter 

 

A Küldöttek ezt követően jegyzőkönyv-hitelesőket választanak. A feladatra ketten 

jelentkeznek, és a küldöttek nyílt szavazással (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozták, Deli 

Gergely pedig kihirdette az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

3/2018. (V. 26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A 2018. május 26-i megismételt Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítik: 

Budaváry Zoltán és dr. Bálint György 

 

A Küldöttek ezt követően levezető elnököt választanak. Deli Gergely levezető elnöknek 

magát ajánlja. A küldöttek nyílt szavazással (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) 

meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

4/2018. (V. 26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A 2018. május 26-i megismételt Küldöttgyűlés levezető elnöke: 

Deli Gergely 

 

 

Ekkor érkezett egy új küldött (dr. Sója Szabolcs), emiatt a szavazásra jogosult küldöttek 

létszáma: 11 fő. 

 

 

Deli Gergely megállapítja, hogy a küldöttek összlétszáma 32 fő. A küldöttek közül 11 fő van 

jelen. Mivel a 2018. május 26-án, 16.00 órára összehívott küldöttgyűlés nem volt 

határozatképes, úgy a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján változatlan 

napirenddel 2018. május 26-ére, 16.10 órára kitűzött megismételt Küldöttgyűlés a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintet nélkül 

megállapítja, hogy a megismételt rendkívüli küldöttgyűlés 

 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

 

2. napirendi pont: Napirend elfogadása 

 

Ezt követően a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

mellett meghozták, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

5/2018. (V. 26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A meghívóban megküldött napirend elfogadásra került. 

 

3. napirendi pont: Az Elnökség beszámolója a 2017. évről 

 

Deli Gergely beszámol a tevékenységeiről. Flotta ügyben: hasonlóképpen megtenné a 

kiszervezést, ezzel a céggel. Kihangsúlyozza, hogy ez a kiszervezés csupán ideiglenes: két 

éves szerződés kötött bennünket csupán. 2017-ben 850.000 Ft-nyi támgatás érkezett a flottát 



kezelő cégtől a BDSZ számára és ez várható a 2018. évre. A BDSZ hosszútávú anyagi 

biztonságának záloga: az éves költségvetés jelentős részét adja. A másik kulcsfontosságú 

dolog még a mandátum lejárta előtt a nyíregyházi ingatlan eladása volt. Éppen a tavalyi évben  

került nullszaldósra az ingatlan: annyiért el lehetett adni, amennyi költsége eddig volt. 

Jelenleg a BDSZ-nek nincs gazdaságilag időzített bombaként működő tevékenysége nincs. 

2017-től kezdve anyagi szempontból stabil növekvő pályára áll a BDSZ. Nem terheli rajta 

kívül álló tényező a pénzügyi stabilitását. Hiátusaként a Területi Szervezetekkel való 

kapcsolattartást említi. 

 

Újabb küldött (Hortobágyi T. Cirill) érkezett ekkor: 12 fő a szavazásra jogosult 

küldöttek összlétszáma. 

 

Bischof Péter beszámolója: a legfontosabb feladat, hogy eljussunk arra a szintre, hogy a 

BDSZ Küldöttygyűlése valóban leképezze a teljes diákszövetséget, aminek a döntései 

megkérdőjelezhetetlenek lehetnek mindenki számára. Jelenleg tulajdonképpen négy területi 

szervezet van jelen, ami nem reprezentálja a teljes diákszövetséget. Egyéb tevékenységek: 

Kézfogás, Veszprémi programok. 

 

Péter Tamás beszámolója: győri programok (bencés szabadegyetem, hat alkalommal), diákok 

támogtása (Luif Otmár ösztöndíj), jó tanuló - jó sportoló anyagi és tárgyi támogatás ösztöndíj, 

győri érettségi találkozó, 2017-ben három BDSZ ösztöndíj került átadásra, Bencés Bálon és 

sportnapon való részvétel győri csapattal, Kézfogáson való jelenlét. 

 

Hortobágyi T. Cirill beszámolója: delegáltat kell szervezni a rendből, a főapát a fővédnök - 

egyben nem ildomos, hogy elnökségi tag legyen. Hasznos lehet, ha újabb bencés kapcsolódik 

be a BDSZ életébe. Fontos tisztázni a BDSZ és az Alumni kapcsolatát. Országos 

ernyőszervezetként tudom elképzelni a BDSZ-t, ami a területi szervezeteket fogja össze. Az 

Alumni a pannonhalmiakat kívánja összefogni és nem kíván területre menni. A területi 

diákközösségeket a BDSZ tudja összetartani. Ha valami, ami miatt a BDSZ ellehetetlenedik 

az a saját motiválatlanságunk lehet. A BDSZ az egyetemistákat is meg tudja szólítani, ami 

eztán is kiemelt kell, hogy legyen. Legyen valami élet, szervezzünk akciókat és adjunk 

spiritualitást! Túl sok útvesztőben akadunk el a bürokratikus működés során. Utódjának is az 

emberi kapcsolatok tartása és a liturgikus vonatkozásokat behozatala lesz a feladata. 

 

Kovács Péter beszámolója: szintén a pénzügyi stabilitás megteremtése volt a legfőbb 

eredmény. Olyan biztos bevételi forrás áll most rendelkezésre, ami garantálni tudja az 

Elnökség elhatározásait és a BDSZ programjait. Ösztöndíj, Bál, Nótahajó, Hírlevél. Ami nagy 

hiány az Almanach, ami szintén folyamatban lehet. 

 

Megjegyzés Juhász Norbert részéről: a hiányzó elnökségi tagok írásos beszámolót 

terjesszenek be.  

 

Deli Gergely: Kukorelli István betegség miatt, Szabó Tibor szakvizsgára készülés okán 

maradt távol. Kemény Gábor a legutóbbi ülésen tudott részt venni. Szalay Kornélt várjuk 

most is. 

 

Nincs szükség szavazásra ezen napirend pont tekintetében. 

 

4. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója 

 

Fejes Antal kapja meg a szót Deli Gergelytől. Jó kapcsolatot alakít az Elnökséggel az FB. 

Kissé lassú a reakcióidő. Gyorsabb reagálást vár az FB. A Budapest Bankkal kapcsolatos 

elnökségi határozat betartása késve történt meg, ez bevételkiesést okozhatott. Végrehajtást 



illetően az elmaradásokat pótolni kell, a legutóbbi FB ülés jegyzőkönyve szerint. Az SZMSZ 

módosítása szükséges a szervezeti reformra létrehozott bizottság miatt. Utánkövethető iktatás 

és iratkezelés szükséges, az iktatókönyv bevezetését javasolja. Iktatóbélyegző szükséges. A 

szerződésekhez, illetve azok kifizetéséhez kapcsolódó bizonylatok bemutatása megtörtént. 

Támogatások kapcsán nincs hiányosság. Bankszámlakezeléssel kapcsolatban szabályzat 

szükséges. A nevezett hiányosságokat 60 nap múlva ellenőrizni fogják. 

Az FB a mérleget, illetve a közhasznúsági jelentést illetően hiányosságot nem állapított meg, 

emiatt javasolja a mérleg, az eredménykimutatás és a közhasznúsági jelentés, valamint a 

2018-as költségvetési terv elfogadását is. 

 

Deli Gergely megköszöni a beszámolót, és lezárja a 4. napirendi pontot. 

 

5. napirendi pont: A Bencés Diákszövetség 2018. évi mérlegének, 

eredménykimutatásának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

 

Deli Gergely: mindenki megkapta a vonatkozó anyagokat. Ismerteti az anyagokat. Díjazást 

nem fogad el senki a programok szervezői közül. 

 

A küldöttek rövid tanácskozás után, nyílt szavazással, egyhangúlag (12 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) mellett megszavazták mellett meghozták, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

 

6/2018. (V. 26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A BDSZ Küldöttgyűlése a 8.896.000,- HUF mérlegfőösszegű mérleget, a meghívóval 

megküldött közhasznúsági jelentést és eredménykimutatást elfogadta. 

 

 

6. napirendi pont: A Bencés Diákszövetség 2018. évi költségvetésének elfogadása 

 

Deli Gergely: minden pénzügyi mozgás teljesen átlátható. Egy folyószámla van és minden 

összeg mögött van papír. 

 

Kérdés:  

 

A Kézfogás rendezvény az egyházi iskolák összejövetel az ország egész területére vonatkozik, 

emiatt javasoljuk a nagyobb támogatási összeg megszavazását: 120.000 Ft-ot javasoljuk. 

 

Kérdés: 

 

Bischof Péter: Benedek zarándoklatot támogatására javasolja, azzal, hogy a Diákszövetség 

állja a résztvevők vacsoráját. Ennek költsége kb. 150.000,- HUF. 

 

Szavazás a módosításokról: 

 

A küldöttek rövid tanácskozás után, nyílt szavazással, egyhangúlag (12 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) mellett megszavazták mellett meghozták, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

 

7/2018. (V. 26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A BDSZ Küldöttgyűlése a meghívóval kiküldött 2018-as költségvetési tervezetben a 

Kézfogás rendezvényre szánt összeget 80 ezer forintról 120 ezer forintra növeli, és új 

közhasznú tevékenységként támogatja a Szent Benedek Zarándoklatot 150 ezer 

forinttal. 



 

Ezt követően a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

mellett megszavazták, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

8/2018. (V. 26.) Küldöttgyűlési Határozat 

A BDSZ Küldöttgyűlése a meghívóval kiküldött 2018-as költségvetést az elfogadott 

módosításokkal együtt elfogadta. 

 

Deli Gergely lezárja a 8. napirendi pontot. 

 

7. napirend: Zárszó 

 

Deli Gergely: Ki hogyan képzeli a BDSZ átalakítását? Röviden tájékoztatja a gyűlést a 

folyamatban lévő dolgokról. Cirill atya kiegészíti a megjegyzést: hasznosabb, ha tettekbe 

fordítjuk a mondanivalónkat. Az alapvető passzivitás jellemzi a szervezetet, de mindig az 

akciók vitték előre a szervezetet. Ternovszky Ferencék munkája ígéretes, de nyilvánvalóan 

kérdés lesz, hogy ki mit tud vállalni és ki miben tudna segíteni a diákszövetség munkájában. 

Ideje mozgósítanunk!  

 

Deli Gergely 17 óra 26 perckor berekeszti a Küldöttgyűlést. 

 

Cirill atya áldást mond. 

 

Kelt: Pannonhalma, 2018.05.26. 

 

Aláírások: 

 

 

…............................................ 

levezető elnök – Deli Gergely                  

 

 

…............................................ 

jegyzőkönyvvezető – Kovács Péter                

 

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag – Budaváry Zoltán  

 

 

…............................................ 

jegyzőkönyv hitelesítő tag – dr. Bálint György 

 

 

 

Tanú 1 aláírása:     Tanú 2 aláírása: 

neve:       neve: 

lakóhelye:      lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:    személyi igazolvány száma: 

 


