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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 1016 

Budapest, Somlói út 51. szám alatt 2015. december 5. napján. 

 

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

 

• az Elnökség tagjai (6 fő): Bischof Péter, Deli Gergely, Kovács Péter, Kukorelli István, Szabó 

Tibor Zsombor, Szalay Kornél Géza 

• a FEB tagjai (1 fő): Szabó Barnabás 

 

 

 

 

Kukorelli István 13 óra 12 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az 

Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes (az Elnökségből az ülés megnyitása pillanatában 

5 fő volt jelen). Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökségi Ülést ő, Kukorelli István 

vezeti. Felkéri Deli Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

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

meghívóban szereplő sorrendben tárgyalja. 

 

Kukorelli István a 1. napirendi pont (tagdíjmérséklési kérelmek) tárgyalását megnyitja. 

Az Elnökség tagjai az ügyről az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés alapján tájékozódhattak, 

a főtitkár rövid magyarázata után az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

 

10/2015. (XII. 5.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

Az Elnökség megállapítja, hogy Sólymos Istvánné az Alapszabály 5. § 4. pontja alapján mentes 

a tagdíjfizetési kötelezettsége alól. Az Elnökség az Alapszabály 8. § 10. pontja alapján Nagy 

András tagdíjhátralékait eltörli. 

 

 

Kukorelli István a 2. napirendi pont (elhunyt tagtársak kivezetése, illetve tartozásainak elengedése) 

tárgyalását megnyitja. 

Szalay Kornél Géza elnökségi tag megérkezik az ülésre. 

Az Elnökség tagjai az ügyről az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés alapján tájékozódhattak, 

a főtitkár rövid magyarázata után az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alább 

 

 

11/2015. (XII. 5.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 
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Az Elnökség Alapszabály 6. § 1. pontja megállapítja az alábbi személyek tagságának 

megszűnését, arra tekintettel, hogy a Diákszövetségből kiléptek (9 fő): 

 

Andrássy Péter 

Baumann Tibor So50 

Czingráber András Gy03 

Fejes Ferenc (Újrónafő) 

Hegedűs Balázs dr Ph82 

Májer Ferenc Ph91 

Németh Ottó 

Szél Adrienn 

Varga István (1028 Budapest, Kazinczy u. 37.) 

Az Elnökség Alapszabály 6. § 1. pontja megállapítja az alábbi személyek tagságának 

megszűnését, arra tekintettel, hogy elhunytak (46 fő): 

 

Bánsági-Amend László Bp47 

Bocsi Sándor Ph48   

Boda Károly Gy62   

Bognár Ferenc Cs51   

Bogyó Pál Bp45   

Borián György   

Derényi Jenő So50   

Dezsőfi (Gottl) Tivadar 

Esztergomi György   

Fülöp Kálmán   

Gerzson István   

Gondos Lajos Ph57   

Heintz Pál   

Horváth Nándor Gy71   

Iváskó János dr.   

Jordán László dr   

Kemenes Ottó Bp39   

Kobia Helmut   

Komán Béla Eg41   

Kovács Dezső Cs51   

Kováts Lajos Ph60   
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Labricz István Gy67   

Lovas Róbert Eg43   

Molnár László Ph67   

Nelhiebel József   Eg46 

Plochman Pál   

Pompéry Béla dr    

Póta György Ph64   

Rész Albert dr. Ko43  

Ricsóy Béla   

Rimai János Ph74   

Sasvári László dr. Bp39   

Satmári-Satmer Ferenc Gy47   

Sükösd József Gyula Ptl   

Szabó József Kő46   

Szatmári Ferenc Gy47   

Szekér Aladár Ph58   

Szendrői Pál – Kő51  

Szenftner József   

Szepesi László Bp46   

Szomor Iván Eg54   

Sztaics István   

Takács Gyula Dr. Ph65    

Varga Imre   

Zavetz József   

Zoltai György   

 

Az Elnökség az Alapszabály 8. § 10. pontja alapján a jelen határozatban szereplő valamennyi 

személy tagdíjhátralékait eltörli, és őket a tagnyilvántartásból is törölni rendeli el. 

 

Kukorelli István a 3. napirendi pont (BDSZ Győri Egyetemi Tagozat és a győri Német Jogi 

Centrum együttműködése) tárgyalását megnyitja. 

Az Elnökség tagjai az ügyről az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés alapján tájékozódhattak, 

a főtitkár rövid magyarázata után az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás (a főtitkár a szavazásban személyes összeférhetetlenség okán – mivel ő a győri Német 

Jogi Centrum vezetője – a szavazástól tartózkodott, illetve a döntéshozatalban nem vett részt) mellett 

meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

 

12/2015. (XII. 5.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

Az Elnökség hozzájárul, hogy a Győri Egyetemi Tagozat céljaira (Német Jogi Centrum 

létrehozása) az elnök támogatási szerződést köthessen az Europäische Stiftung-gal. A 

támogatást kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célra lehet felhasználni. 
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Kukorelli István a 4. napirendi pont (Europäische Stiftung für Wissenschaft und Forschung 

támogatása a budapesti jótékonysági bál céljaira) tárgyalását megnyitja. 

Az Elnökség tagjai az ügyről (az Europäische Stiftung 100 ezer forinttal kívánja támogatni a 

budapesti Bencés Bált) az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztés alapján tájékozódhattak. Az 

Elnökség a felajánlott támogatásnak örül, határozathozatalra nem volt szükség. 

 

Kukorelli István az 5. napirendi pont (beszámoló az előző Elnökségi Ülés határozatainak 

végrehajtásáról) tárgyalását megnyitja. 

A 2015. augusztus 29-i Elnökségi Ülésen meghozott határozatok végrehajtásával kapcsolatban a 

főtitkár és Kovács Péter az alábbiakról számolt be, illetve az alábbi észrevételek hangoztak el. 

Az EB elnöke általánosságban kérte, hogy a meghívók és az előterjesztések időben kerüljenek 

kiküldésre. A főtitkár ezt megígérte. 

1. SzMSz: Az EB elnöke szerint a Tervezet jelen formájában nem elfogadható. Kéri kijavítását és 

azt, hogy a következő elnökségi ülésen szülessen róla döntés, amikorra azt mindenki át tudja 

tekinteni. Szabó Tibor Zsombor vállalta az SzMSz megformázását, a főtitkár vállalta a tartalmi 

átnézését. Az így elkészült verziót a főtitkár az elnökségi tagok és az EB tagok között körözteti. Az 

Elnökség elektronikusan fog szavazni róla legkésőbb 2016. január 30-ig. 

2. Dokumentumkezelő-rendszer: a főtitkár vállalta, hogy 2015. december 23-ig feltöltésre kerülnek 

rá az anyagok. 

3. Kecske-templom: az EB elnöke nyomatékosan kérte, hogy ezen tartozás kifizetésére legkésőbb 

2015. december 12-ig kerüljön sor. Az Elnökség úgy döntött, hogy a pénzt a jövő hét folyamán 

átutalja a K&H bankszámláról, és hogy a hiányzó pénzt a Budapest Bankos folyószámláról az elnök 

és a főtitkár a 2015. december 14-ével kezdődő héten megpróbálja átutalni. 

4. Szerződés a nyíregyházi ingatlannal kapcsolatban: a főtitkár beszámol, hogy a Máltai 

Szeretetszolgálat válaszára várunk, megküldésre kerültek számukra a szerződéstervezetek. Ők 

támogatják a BDSZ-t évi 120 ezer forinttal, a BDSZ támogatja őket akképp, hogy használhatják a 

nyíregyházi ingatlant. 

5. A BDSZ hivatalos levelezőlistája: Kovács Péter vállalja, hogy a levelezőlistát legkésőbb 2015. 

december 23-ig élesben elindítja. 

6. Hírlevél: az Elnökség arról döntött, hogy Hírlevelet mindenki kap, aki valamilyen összeget a 

2015-ös évben befizetett a BDSZ-nek. A Hírlevél rövidebb terjedelmű lesz az eddigieknél. A 

Hírlevél hátsó oldalán frissített adatok kerülnek fel, Szentirmay István diáktársunk jóvoltából. Az 

Elnökségi híreket a főtitkár írja meg december 13-ig. A karácsonyi köszöntőt Jankovics Marcell, az 

idei Szent Márton Díj díjazottja írja, akit az Elnök kér fel erre. Az írásra december 11-i határidővel 

kérjük fel a díjazottat. 

7. elmaradt tagdíjak beszedése: Kovács Péter beszámol, hogy a felszólító levelek kimentek, és ennek 

hatására mintegy 500 ezer forint folyt be. 

8. Naptár: az Elnökség döntött, hogy a 2016-os Naptárakat ki kell számlázni. Bischof Péter a 

veszprémi területi szervezet nevében bejelenti előzetes igényét nagyobb mennyiségű (előreláthatólag 

50-80 db) naptárra. 

9. Telefonflotta: Kovács Péter beszámol, hogy tárgyalásokat folytat egy céggel a Bencés Flotta 

kezelésének átadásáról. Az Elnökség kéri, hogy figyeljen arra, hogy a szerződésben megfelelő 

garanciák kerüljenek beépítésre arra nézve, hogy a cég az elmaradt számlák befizetésében is érdekelt 

legyen. 

E napirendi pontban külön határozathozatalra nem volt szükség. 

 

Kukorelli István a 6. napirendi pont (Beszámoló a Bencés Nótahajóról) tárgyalását megnyitja. 

Szalay Kornél Géza elnökségi tag eltávozott. 
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Szabó Tibor Zsombor részletes beszámolóját, grafikonját és elszámolását az Elnökség tagjai 

előzetesen, írásban megkapták. Szabó Tibor Zsombor rövid magyarázatát követően az Elnökség nyílt 

szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, Kukorelli István pedig 

kihirdette az alábbi 

 

13/2015. (XII. 5.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

Az Elnökség a Bencés Nótahajó 2015 elnevezésű rendezvény beszámolóját elfogadja. 

Köszönetét fejezi ki a rendezvény szervezőinek áldozatos munkájukért. 

 

 

Kukorelli István a 7. napirendi pont (tájékoztató a karácsonyi Hírlevél állásáról) tárgyalását 

megnyitja. 

Az Elnökség megállapítja, hogy a karácsonyi Hírlevél állásáról Kovács Péter már az 5. napirendi 

pont alatt részletesen beszámolt, így e napirendi pontot elintézettnek tekinti. 

 

Kukorelli István a 8. napirendi pont (Egyebek) tárgyalását megnyitja. 

Az egyéb napirendi pontok alatt a főtitkár beszámol arról, hogy a BDSZ Hírlevelében megjelent 

közlemény kapcsán a 2012 óta húzódó magánvádas büntetőeljárást nem jogerősen megszüntették. Az 

ügyvéd 17 munkaórát fektetett az ügy intézésébe, kb. 400 ezer forint értékű számlát állít ki a BDSZ 

számára. 

A főtitkár beszámol, hogy a 2015-ös év első félévében a BDSZ kb. 500 ezer forinttal többet költött, 

mint amennyi bevétele volt. A költségvetési egyensúly érdekében a jövő évben indokolt a 

takarékosság. Az év végén a Küldöttgyűlés által kért közérthető elszámolást a főtitkár elkészíti. 

A főtitkár vállalja, hogy december 6-án, Miklós napja alkalmából telefonon köszönti Faber Miklóst, 

a BDSZ örökös alapító elnökét. 

Bischof Péter beszámol az idei Kézfogás rendezvényről. A rendezvény a bencés-piarista-ferences 

diákszövetségek összefogását is szimbolizálja; ennek fenntartása, erősítése végett kéri a 

diákszövetséget annak átgondolására, milyen egyéb, új ügyek mentén volna lehetséges illetve 

célszerű az együttműködést bővíteni. Januárban tervezi az egyeztetést a diákszervezetekkel a 

Kézfogás folytatását illetően. Kéri a Kézfogás támogatásának, illetve az elkészült Matúra-oklevelek 

költségének átutalását. 

Az Elnökség úgy dönt, hogy 2016 februárjának valamelyik hétvégéjén Pannonhalmán stratégiai 

megbeszélés tart, amelynek célja, hogy a BDSZ helyét a következő 25 évre meghatározza, és 

előkészítse az ehhez szükséges szervezeti átalakításokat. 

Szabó Tibor Zsombor bejelenti, hogy Konkoly Manrikoval közösen szervezi a gyertyagyújtásokat az 

Egyetemi Templomban, és énekes szolgálatot is ellát. 

 

Kukorelli István az ülést 15 óra 25 perckor bezárja. 

 

Kelt Budapesten, 2015. december 5. napján 

 

 

 

 

Kukorelli István   Deli Gergely   Kovács Péter 

levezető elnök    jegyzőkönyvvezető  hitelesítő  


