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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 29. (kedd) 20 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. 

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) (20 óra 20 perckor csatlakozott); dr. Varga Gábor (elnökségi 

tag) 

A Felügyelőbizottság részéről: 

Hír József Gyula (elnök); dr. Fejes Antal (tag) 

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

Jegyzőkönyvvezető neve: Hornyák Levente 

Jegyzőkönyv hitelesítő neve: dr. Varga Gábor 

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 a résztvevőket. 
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A 2020. szeptember 19-én megküldött meghívóban szereplő napirendi pontok: 

 

1. Napirend elfogadása 

2. A Felügyelőbizottság beszámolója 

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

elfogadása 

4. Tag- és tagdíjnyilvántartó rendszer 

5. Naptár 2021 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangú szavazással, külön határozat hozatala 

nélkül elfogadták. 

VII. Határozathozatal 

1. A Felügyelőbizottság beszámolója 

A Felügyelőbizottság jelentését és a 2020. szeptember 26-án megtartott FB ülés jegyzőkönyvét 

az Elnökség az ülést megelőzően (2020. szeptember 28-án) elektronikus úton a 

Felügyelőbizottság elnökétől megkapta. 

Nógrádi László: a Felügyelőbizottság a 2020. szeptember 26-án 18 óra 05 perckor megtartott 

ülésén megtárgyalta a Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolóját és a Közhasznúsági 

mellékletet. Ismerteti a 3/2020 FB határozatot, amely szerint a Felügyelőbizottság a BDSZ 

2019.-évi Mérlegét, Eredmény elszámolását, Kiegészítő mellékletét és Közhasznúsági 

jelentését elfogadásra javasolja. 

A Felügyelőbizottság a BDSZ 2019 gazdálkodásáról szóló „Terv-Tény” kimutatást az 

Eredmény elszámolással egyezőnek találta. A 4./2020 FB határozat: A BDSZ 2019.-évi „Terv-

Tény” kimutatást elfogadásra javasolja. 

Az Elnökség megköszöni a Felügyelőbizottság alapos munkáját és megismerte a 

Felügyelőbizottság jelentését. Az Elnökség részéről külön határozathozatal nem szükséges. 

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

elfogadása 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

9/2020 (IX.29.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a 

Bencés Diákszövetség 2019. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját – ahol a 

2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérleg főösszege 9.446 E Ft, a tárgyévi 

eredmény alaptevékenységből 25 E Ft nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 0 E Ft –, valamint a Közhasznúsági mellékletet elfogadja. 
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3. Tag- és tagdíjnyilvántartó rendszer 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

10/2020 (IX.29.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége támogatja egy egységes tag- és tagdíjnyilvántartó 

rendszer bevezetését. Az Elnökség felkéri az elnököt és a főtitkárt, hogy a rendszer 

bevezetéséhez szükséges előkészületeket tegyék meg. 

4. Naptár 2021 

Dr. Szalay Kornél Géza, elnökségi tag is csatlakozik az üléshez, így a jelenlévő elnökségi tagok 

száma 8, az ülés továbbra is határozatképes. 

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

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

11/2020 (IX.29.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége támogatja, hogy a BDSZ hagyományainak 

megfelelően 2021-re is elkészüljön a BDSZ Naptár. A főszerkesztői feladatok ellátására 

felkéri az elnököt. 

A napirendi pontok megtárgyalását követően a Bencés Diákszövetséget érintő egyéb aktuális 

témák rövid megvitatása, ahol nem történt határozathozatal. 

Nógrádi László megköszöni mindenkinek részvételt és 20 óra 50 perckor bezárja az ülést. 

 

Kelt: Budapesten, 2020. szeptember 29. napján 

 

Aláírások: 

 

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

Nógrádi László 

elnök 

 

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

Hornyák Levente 

jegyzőkönyvvezető 

 

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

dr. Varga Gábor 

jegyzőkönyv hitelesítő 


