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

 

Jegyzőkönyv 

I. A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

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

II. Az ülés időpontja, helye: 

2020. szeptember 15. (kedd) 18 óra 00 perc 

Tekintettel az egyre erősödő COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra az elnökségi ülésre 

online módon, a Jitsi Meet ingyenes szolgáltatásának igénybevételével, videó konferencia 

keretében került sor, a következő linken: https://meet.jit.si/Bdsz 

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: 

Az Elnökség részéről: 

Nógrádi László (elnök); dr. Jobbágy Lajos (alelnök); Hornyák Levente (főtitkár); Hardi Titusz 

OSB (elnökségi tag); Juhász Norbert (elnökségi tag); dr. Kovács Péter (elnökségi tag); dr. 

Szalay Kornél Géza (elnökségi tag); dr. Varga Gábor (elnökségi tag) 

A Felügyelőbizottság részéről: 

Hír József Gyula (elnök); dr. Fejes Antal (tag); Csiky Lajos (külső szakértő) 

IV. Az ülésen jelen lévők jegyzőkönyvvezetőt és egy jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

Jegyzőkönyvvezető neve: Hornyák Levente 

Jegyzőkönyv hitelesítő neve: dr. Szalay Kornél Géza 

V. Az elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az ülés 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

VI. Napirend 

Napirend előtt Nógrádi László, a Bencés Diákszövetség elnöke köszönti az elnökség és a 

felügyelőbizottság jelen lévő tagjait. 

A 2020. szeptember 5-én megküldött meghívóban szereplő napirendi pontok: 

1. Napirend elfogadása 

2. A Felügyelőbizottság beszámolója 
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3. A Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadása 

4. Tag- és tagdíjnyilvántartó rendszer 

5. Egyes tagok Facebook csoportba történő jelentkezésének elbírálása 

Az Elnökség nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta, 

Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

7/2020 (IX.15.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége az előzetesen kiküldött napirendet elfogadja. 

Hornyák Levente, a Bencés Diákszövetség főtitkára is köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja 

az Elnökséget a felajánlott SZJA 1% összegéről, amelyről megkaptuk a NAV határozatát. 

VII. Határozathozatal 

2. A Felügyelőbizottság beszámolója 

Ebben a napirendi pontban az Elnökség részéről külön határozathozatal nem történt. 

3. A Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadása 

Az Elnökség egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 

meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

8/2020 (IX.15.) számú Elnökségi Határozat 

Tekintettel arra, hogy a kiküldött 2019-es éves beszámolót a jelen Elnökségi ülés előtt 

korrigálni kellett, a Bencés Diákszövetség Elnöksége úgy dönt, hogy a Bencés 

Diákszövetség 2019. évi módosított beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadását a soron következő, 2020. szeptember 29-én tartandó ülésére elhalasztja. 

Emellett az Elnökség a 4. és 5. napirendi pontokban is későbbi ülésén fog dönteni. 

Nógrádi László megköszöni mindenkinek a részvételt és 19 óra 15 perckor bezárja az ülést. 

Kelt: Budapesten, 2020. szeptember 15. napján 

 

Aláírások: 

 

 

 

Nógrádi László 

elnök 

 Hornyák Levente 

jegyzőkönyvvezető 

 dr. Szalay Kornél Géza 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


