JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, a Mathias
Corvinus Collegiumban (1016 Budapest, Somlói út 51.), 2014. február 5. napján.
Jelen vannak:


az Elnökség tagjai (7 fő: Kukorelli István, Hortobágy T. Cirill, Bischof Péter, Benkő Zoltán,
Szalay Kornél, Deli Gergely és Kemény Gábor megbízottjaként Kovács Péter) a mellékelt
jelenléti ív szerint

Kukorelli István 18 óra 15 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az
Alapszabály értelmében az Elnökség határozatképes. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében
az Elnökségi Ülést ő, Kukorelli István vezeti. Felkéri Deli Gergelyt jegyzőkönyvvezetőnek, a
harmadik napirendi pont kivételével, amely során a jegyzőkönyvet Hortobágyi T. Cirill alelnök
vezette.
Kukorelli István javaslatára az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy az Elnökség a napirendi
pontokat a korábban megküldött, részletes napirenden szereplő sorrendben tárgyalja.
Kukorelli István a 1. napirendi pont tárgyalását megnyitja.
Kukorelli István bevezető szavai után, amelyben kiemeli az alma materek fontosságát, és felhívja az
Elnökség figyelmét, hogy a pannonhalmi alumni szervezet megalapításával a BDSZ új feladatok
előtt áll, Deli Gergely röviden ismerteti az Alapszabály módosításának koncepcióját. Az Alapszabály
módosításának konkrét szövegét az Elnökség tagjai a meghívóval együtt kézhez kapták. Előadja,
hogy a módosításra egyrészt a közhasznúságra vonatkozó jogszabályi változások illetve az előző
évek működésbeli nehézségei következtében kerül sor. A módosítások legfőbb célja az első ok
tekintetében, hogy a BDSZ közhasznú besorolását megőrizze. A második ok tekintetében a BDSZ
tagságából érkező ösztönzésre az Elnökség fontosnak látja, hogy a BDSZ a jövőben
hangsúlyosabban vállalja fel keresztény, vallásos jellegét. Ennek egyik gyakorlati aspektusa, hogy a
Magyarországi Bencés Kongregációhoz szorosabban kötődjön, amely nemcsak spirituális, de
szervezeti stabilitását is erősítené az egyesületnek. Másrészt fontosnak tartja a koncepció a BDSZ
működésének átláthatóságának erősítését is, különösen a területi szervezetek esetében. A
módosítások ezen célokat a maguk összességében kívánják megvalósítani.
Hortobágyi T. Cirill alelnök véleménye szerint helyes, hogy csak a legkardinálisabb alapvetések
jelenjenek meg az Alapszabályban, de azt javasolja, hogy az Alapszabályon kívüli szabályzatok is
megalkotásra kerüljenek, és a Küldöttgyűlés már azok ismeretében dönthessen.
Benkő Zoltán felvetése alapján az Elnökség támogatja, hogy a területi szervezetek önmaguk közül
válasszák ki küldöttjeiket, akár egy személyes megjelenéssel járó küldöttválasztó gyűlés, akár
internetes szavazás útján. Ő az előzőt preferálná, mert az a felelősségérzetet és az átláthatóságot is
erősíteni.
Szalay Kornél fontosnak tartja azon szabály megváltoztatását, amely tiltja, hogy a tisztségre történő
szavazás során a jelölt szavazzon.
Bischof Péter a módosítások célját alapvetően helyesnek tartja, de a tervezetben található
küldöttállítási móddal, a korábbi ez irányú szabályozás megváltoztatásával nem ért egyet, mert zavart
kelt. Az Elnökség tagjai hosszabb megbeszélés után úgy döntenek, hogy a tervezetben a területi
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szervezetek által delegálható küldöttek számát 7-ről 12-ra emelik, az egyéb szervezetek által
delegálható küldöttek számát pedig 3-ről 4-re.
A hosszas tanácskozás után az Elnökség egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi
1/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy a megbeszélés eredményeit tartalmazó, új tervezetet
készítsen 2014. március 17-ig.
A következőkben az Elnökség a második napirendi pontról, a 2014. évi rendes küldöttgyűlés
időpontjáról tárgyalt. A tárgyalás után az Elnökség egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
2/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A BDSZ 2014. évi rendes küldöttgyűlésének időpontja 2014. április 26, szombat, helyszíne
Budapest.
Az Elnökség ezt követően a harmadik napirendi pontról, a Pannonhalmi Bencés Alumni felvételi
kérelméről tárgyalt. Az Elnökség, miután megismerte a meghívóval kézhez kapott felvételi kérelmet
és az Alumni Alapszabályát, egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
3/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A BDSZ Elnöksége a Pannonhalmi Bencés Alumnit kérelme alapján a Bencés Diákszövetségbe
iskolai csoportként felveszi. Az Elnökség megállapítja, hogy a Pannonhalmi Bencés Alumni két
fő küldött delegálására jogosult a BDSZ Küldöttgyűlésébe.
Az Elnökség ezt követően a negyedik napirendi pontról, a Hírlevéllel kapcsolatos rágalmazási
eljárásról tárgyalt. Deli Gergely érintettsége okán kérte Kukorelli István elnököt, hogy e pont
tekintetében a jegyzőkönyvet valaki más vezesse. Hortobágyi T. Cirill alelnök önként vállalta e pont
tekintetében a jegyzőkönyv vezetését. Az Elnökség Deli Gergelynek az eljárásról szóló beszámolója
után 6 igen szavazattal, Deli Gergely tartózkodásával meghozta az alábbi
4/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A BDSZ 2011/2. számú Hírlevelének 6. oldalán megjelent közlemény, amelyben tájékoztattuk a
tagságot a folyamatban lévő bírósági eljárásokról, nem Deli Gergely főtitkár magánvéleményét
tartalmazta, hanem a BDSZ Elnökségének hivatalos tájékoztatója volt. Erre tekintettel a Deli
Gergely ellen indított, a Győri Járásbíróság előtt B.896/2013. illetve B.1320/2013. szám alatt
folyamatban lévő büntető eljárással kapcsolatos ügyvédi költségeket a BDSZ vállalja.
A következőkben az Elnökség, az ötödik napirendi pontról, az Ellenőrző Bizottság (EB) jelentéséről
tárgyalt. Az Elnökség az EB jelentését alaposan áttekintette, és meghallgatta Deli Gergely főtitkár
beszámolóját a Bencés Nótahajó pénzügyi elszámolásáról. Az Elnökség felhívta Deli Gergely
figyelmét, hogy a 2013-as év zárásakor az EB észrevételeit maradéktalanul vegye figyelembe.
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Az Elnökség ezt követően a hatodik napirendi pontról tárgyalt, a BDSZ következő, várhatóan 2015ben megjelenő Almanachjának tematikájával kapcsolatban. Kovács Péter ismertetése szerint két
lehetséges téma merült fel, a „bencés tudomány és hit” vagy a „bencés testkultúra” témája.
Benkő Zoltán javaslatára mindkét téma kerüljön kidolgozásra, először a tudománnyal majd a sporttal
kapcsolatos.
Hortobágyi T. Cirill alelnök felvetette, hogy a tudomány témakörében készüljenek személyes
interjúk komoly tudományos eredményt elérő bencés öregdiákokkal, például Tringer, Maróth, Vizi
professzorokkal. Felhívta a figyelmet a Győrben nemrégiben megrendezésre került Darwinkonferenciára is, illetve Teilhard de Chardin magyar fordítójára is.
Bischof Péter felvetette, hogy egy felelős szerkesztőbizottságot lenne indokolt választani.
Az Elnökség a fenti megbeszélés után egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
5/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A 2015-ben megjelenő Almanach témája a „bencés tudomány és hit”, a következő Almanach
témája pedig a „bencés testkultúra”. A BDSZ Elnöksége felkéri Deli Gergelyt, Kovács Pétert és
Szabó Tibor Zsombort, hogy a 2015-ös Almanach szerkesztői feladatait lássák el.
A következőkben az Elnökség a hetedik napirendi pontról, a küldöttek regisztrálásáról szóló
szabályzatról tárgyalt. A szabályzat tervezetét az Elnökség tagjai a meghívóval megkapták. Az
Elnökség Kukorelli István elnök ismertetése után áttekintette a szabályzatot, majd egyhangú
szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
6/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
a BDSZ elnöksége a „Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlésébe delegált küldöttek
nyilvántartásáról” című szabályzatot elfogadja és elfogadásának napjával hatályba lépteti.
A következőkben az Elnökség a nyolcadik napirendi pontról a budapesti területi szervezet kérdéséről
tárgyalt. Az Elnökség a megbeszélés után megbízta Deli Gergely főtitkárt, hogy egyeztessen Ember
Károllyal a budapesti területi szervezet vezetőjével.
Ezt követően az Elnökség a kilencedik napirendi pontról a Szent Márton kamarakórus támogatási
kérelméről tárgyalt. A támogatási kérelmet az Elnökség tagjai a meghívóval együtt megkapták. Az
Elnökség a támogatási kérelem alapján egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
7/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A Szent Márton kamarakórus részére a BDSZ Elnöksége a 2014-es külföldi előadókörút
részére 80.000.- az új CD kiadására 10.000.- támogatást szavaz meg.
Az Elnökség ezt követően a tervezett biztosításflotta ügyeiről tárgyalt. Az Elnökség tagjai a
biztosításflottára vonatkozó mintatervezetet a meghívóval együtt megkapták. Benkő Zoltán és
Bischof Péter egybehangzóan felvetik, hogy a flotta szervezői mint bencés diákok nyugodtan
használhatják a BDSZ illetve a bencés diákok bármely hirdetési, megjelenési felületét a termék
ismertetésére. Benkő Zoltán és Hortobágyi T. Cirill egyetértettek abban, hogy a flotta kerülje a
bencés elnevezést. Bischof Péter véleménye szerint sokat segítene, ha lenne egy releváns vágó
szakmai testület, amely érdemben tudna foglalkozni a hasonló felvetésekkel. Ezek megtárgyalása
után az Elnökség meghozta az alábbi
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8/2014. (II. 5.) Eln. számú h a t á r o z a t o t :
A BDSZ Elnöksége lehetővé teszi, hogy a biztosításflotta szervező használják a BDSZ és a
bencés diákok kommunikációs csatornáit és ismertessék terméküket. Mint Elnökség nem látja
szükségét annak, hogy e tevékenységet hivatalos BDSZ tevékenységként ismerje el, illetve kéri
a szervezőket, hogy kerüljék a flotta elnevezésében a bencés jelzőt.
A BDSZ elnöke ezután a tizenegyedik napirendi pontnak megfelelően aláírta a BDSZ Elnöksége
által Magyarország miniszterelnökének írt levelet. A levelet a választott alelnök már korábban
aláírta.
Az Elnökség ezután a pannonhalmi gimnázium X/A. osztályának támogatási kérelmével és a 2013ban kifizetésre nem került területi szervezetek támogatási kérelmeivel foglalkozott és egyhangú
szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
9/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A BDSZ szűkös anyagi erőforrásait az öregdiákok támogatására összpontosítja, ezért jelenlegi
bencés diákosztályok támogatási kérelmeit sajnos nem tudja támogatni.
Az Elnökség 2013. évi tevékenysége alapján a Piliscsabai Területi Szervezetnek 100.000.-, a
Veszprém Területi Szervezetnek a 2013-as Kézfogás rendezvényre 80.000.-, és a 2013-as Szent
Benedek zarándoklatra pedig 60.000.- forint támogatást állapít meg.
Az egyéb napirendi pontok alatt az Elnökség egyes tagdíjak mérsékléséről tárgyalt és egyhangú
szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
10/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A BDSZ Elnöksége – kérelmük alapján, szociális helyzetükre tekintettel – az alábbi tagtársakat
tagdíjfizetési kötelezettségük alól 2018. december 31-ig mentesíti:
Ambrus Zoltán Ph2007 , Király István
József Gy58, Varga Károly Ph80, Pári András Ph00
Pártoló tagnak választja:
Mező Imréné
[A jegyzőkönyv a következő oldalon folytatódik.]
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Az egyéb napirendi pontok alatt az Elnökség továbbá Szalay Kornél felvetéséről tárgyalt, amely
alapján a BDSZ-en belül egy jogász szakmai kör létrehozását javasolja. Szalay Kornél részletes
tervének megismerése után és egyhangú szavazással, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
11/2014. (II. 5.) Eln. h a t á r o z a t o t :
A BDSZ Elnöksége megbízza Szalay Kornélt, hogy a BDSZ Jogász szakmai csoportjának
főszervezői tevékenységét lássa el.
Kukorelli István elnök az Elnökségi ülést 21 óra 17 perckor berekeszti.
Kelt Budapesten, 2014. február 5. napján

Kukorelli István
elnök

Hortobágyi T. Cirill
alelnök

Deli Gergely
jegyzőkönyv-vezető
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