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JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 2018. 

október 09. napján (kedd) 17.30 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékén 

(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobában. 

 

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

 

 az Elnökség tagjai (5 fő): Kukorelli István, Deli Gergely, Kovács Péter, Szabó Tibor 

Zsombor, Szalay Kornél  

 a Felügyelőbizottság tagjai (3 fő): dr. Fejes Antal, Hír József Gyula, Hornyák Levente 

 BDSZ tagjai (3 fő): Hardi Titusz (OSB), dr. Tóth Csaba, Solymosi Balázs 

 

Jelenléti ív aláírása megtörténik - ld. melléklet. 

 

 

 

 

 

Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján: 

 

Napirend előtt: a 2018. május 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének aláírása 

1. Intézményfejlesztési Bizottság munkájának lezárása, Fejlesztési Terv megbeszélése 

2. A 2019-es tisztújítással kapcsolatos teendők megbeszélése 

3. A FB-jegyzőkönyv megállapításainak rendezésére tett intézkedésekről beszámoló 

4. Beszámoló a 2019-es BDSZ naptár készítésének állásáról 

5. Karácsonyi hírlevéllel kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélése 

6. Bencés Bálok támogatása 

7. Palatin Gergely Fotópályázat támogatása 

 

Kukorelli István 17 óra 30 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az 

Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. 

 

Napirend előtti pont: előző jegyzőkönyv nyomtatása és hitelesítése megtörténik. 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

 

A napirend szerint zajlik az ülés. 

 

1. Kukorelli István az 1. napirendi pont (Intézményfejlesztési Bizottság munkájának 

lezárása, Fejlesztési Terv megbeszélése) tárgyalását megnyitja. 

 

Az Elnökség áttekinti a Ternovszky Ferenc vezetésével működő Intézményfejlesztési 

Bizottság (IFB) javaslatát. Az Elnökség megköszöni az igen alapos és színvonalas munkát. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 
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13/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

A BDSZ Elnöksége felkéri dr. Tóth Csabát és Solymosi Balázst, a BDSZ szervezeti 

reformját segítő Projekt Team tagjait, hogy segítsék a reformmunkát, valamint 

elhatározza, hogy 2019 tavaszán rendkívüli küldöttgyűlést hív össze a reformjavaslatok 

megbeszélésére. 

 

2. Kukorelli István a 2. napirendi pont (A 2019-es tisztújítással kapcsolatos teendők 

megbeszélése) tárgyalását megnyitja. 

 

A jelen lévő elnökségi tagok közül Kukorelli István és Deli Gergely nem vállal jelöltséget az 

új Elnökségben, Kovács Péter és Szabó Tibor Zsombor igen.  

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

 

14/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnökség kéri a Projekt Team vezetőjét (dr. Tóth Csabát), hogy a következő fél 

év tapasztalatai alapján majd javasoljon elnökségi tagokat, valamint kéri Kukorelli 

Istvánt, hogy a főapát úrral egyeztessen az elnök személyéről, a főtitkárt pedig, hogy 

javasoljon főtitkár-jelöltet. 

 

 

3. Kukorelli István a 3. napirendi pont (a FB-jegyzőkönyv megállapításainak rendezésére tett 

intézkedésekről beszámoló) tárgyalását megnyitja. 

 

A főtitkár elmondja, hogy az FB 2018. május 24-én jegyzőkönyvben rögzítette a feltárt 

hiányosságokat, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak: 

- a tagdíjhatározat nem lett az Alapszabályba átvezetve 

- nincs postakönyv 

- mobilhasználatot tisztázni kell 

- SzMSz-t módosítani kell az IFB miatt 

A főtitkár beszámol az ezek alapján foganatosított intézkedésekről: 

 Elektronikus postakönyv létrehozva. 

 Mobilhasználat tisztázva könyvelővel. 

 Az IFB megszűnik, a Projekt Team kerüljön az SzMSz-be, a főtitkár ezt a következő 

Elnökségi Ülésre készítse elő. 

 

 

Az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, 

Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 
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15/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

 

A BDSZ Elnöksége azt javasolja, hogy – tekintettel az intézményi reformok miatt 

amúgyis esedékes változtatásokra - a 2017-es rendes Küldöttgyűlés által megemele 

tagdíjak kapcsán szükségessé váló alapszabály-módosítást az új Elnökség tegye meg. 

A hivatalos tagdíj addig 1000 Ft marad, azonban a kommunikációs csatornákon kérünk 

mindenkit, hogy aki teheti, 5000 Ft támogatást fizessen, ami a tagdíjat is magában 

foglalja. 

 

 

4. Kukorelli István a 4. napirendi pont (Beszámoló a 2019-es BDSZ naptár készítésének 

állásáról) tárgyalását megnyitja. 

 

Kovács Péter beszámol a 2019-es Naptár előkészítésének állásáról. A naptárban Nagy Gáspár 

idézetek szerepelnek majd, a példányszám magasabb lesz. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

16/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége a 2019-es Naptárra vonatkozó beszámolót elfogadja. 

 

 

5. Kukorelli István az 5. napirendi pont (Karácsonyi hírlevéllel kapcsolatban felmerülő 

problémák megbeszélése) tárgyalását megnyitja. 

 

Kovács Péter mint az Elnökség kiadványokért felelős tagja felveti a kérdést, hogy a 

karácsonyi Hírlevélből hány darab kerüljön papír alapon kinyomtatásra és postázásra, illetve 

hány darab menjen elektronikusan ki. 

 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

17/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége előírja, hogy a 2019-es Karácsonyi Hírlevélből a tagdíjat fizetőknek 

menjen postai úton papír alapú példány, minden más tagtárs pedig elektronikusan 

kapja meg azt. 
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6. Kukorelli István a 6. napirendi pont (Bencés Bálok támogatása) tárgyalását megnyitja. 

 

Kovács Péter elmondja, hogy 2019-ben újra lesz Budapesti Bencés Jótékonysági Bál. Előadja, 

hogy a bál szervezői 300.000 Ft támogatást kérnek Diákszövetségünktől. Az elnökség felkéri 

a főtitkárt, hogy Péter Tamás győri elnökségi tagtárson keresztül informálódjon, hogy a Győri 

Bál igényel-e, és ha igen, mekkora összegű támogatást. 

 

Az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, 

Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

18/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége a 2019-es Budapesti Bencés Jótékonysági Bál céljaira 300000 Ft 

támogatást szavaz meg. 

 

7. Kukorelli István a 7. napirendi pont (Palatin Gergely Fotópályázat támogatása) tárgyalását 

megnyitja. 

 

Deli Gergely beszámol arról, hogy a Palatin Gergely Fotópályázatot szervező alapítvány, a 

Medium Pro Educatione Alapítvány anyagi erőforrásai meglehetősen megcsappantak. Hogy a 

nagy sikerű fotópályázat tovább folytatódhasson, 50.000 Ft támogatást kérnek a BDSZ-től. 

 

Az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, 

Kukorelli István pedig kihirdette az alábbi 

 

19/2018. (X. 9.) Eln. számú 

h a t á r o z a t o t : 

 

A BDSZ Elnöksége a 2019-es Palatin Gergely Fotópályázat céljaira 50000 Ft támogatást 

szavaz meg a Medium Pro Educatione Alapítvány részére. 

 

 

 

Kukorelli István az ülést 19 óra 05 perckor bezárja. 

 

Kelt Budapesten, 2018. október 09. napján 

 

 

 

 

Kukorelli István Kovács Péter Szabó Tibor Zsombor 

levezető elnök jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyv hitelesítő 

 


