
                                                                                                                       

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

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

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

 

Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra), helye: 

 

2017.07.14. 18.45 óra, Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) 

tanácsterem 

 

Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: (jelenlévő, valamint – ha képviselő útján jár el – képviselője 

neve és lakóhelye vagy székhelye, és – ha a jelenlévőt nem azonos számú szavazat illeti meg – a jelenlévőt megillető 

szavazatok száma, továbbá nem természetes személy esetén az eljáró képviselő képviseleti minősége.) 
 

Ld. a mellékelt névsort a 10 fő küldött, illetve pótküldött aláírásával. 

 

Meghívóban megküldött napirendi pontok: 

 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. 

Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök 

megválasztása  

2. Napirend elfogadása 

3. A Jelölő Bizottság beszámolója a Felügyelőbizottságra vonatkozó előzetes 

jelölésekről, a Felügyelőbizottság elnökjelöltje és a tagjelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, 

hitelesítése 

4. Titkos szavazás a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai személyéről 

5. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

6. A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás időpontjának megállapítása 

7. A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás szervezőbizottságának 

megválasztása 

8. A tagdíjfelszólító levelekkel kapcsolatos tájékoztatás 

9. Zárszó  

 

1. napirendi pont: Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség 

megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető 

elnök megválasztása  

 

Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt 

választanak az alábbiak szerint. 

 

A korábban megválasztott Szavazatszámláló Bizottságból két tag jelen van, ezért ők, 

Szentirmay István és Torbágyi Tibor járnak el Szavazatszámláló Bizottságként. 
 

A Küldöttek ezt követően jegyzőkönyvvezetőt választanak. Deli Gergely 

jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Pétert ajánlja. A küldöttek nyílt szavazással 9 igen, 0 nem, 1 

tartózkodás (Kovács Péter) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

14/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 



                                                                                                                      

2 

 

A 2017. július 14-i rendkívüli Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetője: 

Kovács Péter 
 

A Küldöttek ezt követően jegyzőkönyv-hitelesőket választanak. A feladatra ketten 

jelentkeznek, és a küldöttek nyílt szavazással (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) meghozták az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

15/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 

A 2017. július 14-i rendkívüli Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítik: 

Budaváry Zoltán és Mészáros József 
 

A Küldöttek ezt követően levezető elnököt választanak. Deli Gergely levezető elnöknek 

magát ajánlja. A küldöttek nyílt szavazással (9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) meghozták 

az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

16/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 

A 2017. július 14-i rendkívüli Küldöttgyűlés levezető elnöke: 

Deli Gergely 
 

 

Deli Gergely megállapítja, hogy a küldöttek összlétszáma 32 fő. A küldöttek közül 10 fő van 

jelen. Mivel a 2017. július 14-én, 18.30 órára összehívott küldöttgyűlés nem volt 

határozatképes, úgy a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján változatlan 

napirenddel 2017. július 14-ére, 18.45 órára kitűzött megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintet nélkül 

megállapítja, hogy a megismételt rendkívüli küldöttgyűlés 

a. határozatképes 
b. nem határozatképes 

 

 

2. napirendi pont: Napirend elfogadása 
 

 

Ezt követően a küldöttek nyílt szavazással, egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

17/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 

A meghívóban megküldött napirend elfogadásra került. 

 

3. napirendi pont: A Jelölő Bizottság beszámolója a Felügyelőbizottságra vonatkozó 

előzetes jelölésekről, a Felügyelőbizottság elnökjelöltje és a tagjelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, 

hitelesítése 

 

Torbágyi Tibor, a Jelölő Bizottság elnöke beszámol arról, hogy a Jelölő Bizottsághoz az alábbi 

jelölések érkeztek be: 

A Felügyelőbizottság elnökének: Hír József Gyula Ph68 

A Felügyelőbizottság tagjainak: 

Dr. Fejes Antal Ph63 
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Hornyák Levente Ph08, 

Dr. Jobbágy Lajos Ph66, 

Dr. Nógrádi László Ph 66, 

Dr. Ternovszky István Ph65. 

 

Torbágyi Tibor megállapítja, hogy az elnök- illetve tagjelöltek közül feltétel nélkül Hír József 

Gyula, Fejes Antal, Hornyák Levente és Ternovszky István vállalták a tagságot, így 

érvényesen ő rájuk lehet szavazni. A helyszínen további jelölés nem történik. 

 

4. Napirendi pont: Titkos szavazás a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai személyéről 

 

 

A szavazás egy szavazólapon, titkosan történik. Deli Gergely előkészíti a szavazólapokat, 

amelyet a küldöttek egyenként felvesznek, majd a Szavazatszámláló Bizottság felügyelete 

mellett az urnába helyezik szavazólapjaikat. 

 

 

5. napirendi pont: Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének 

megállapítása 

 

A Szavazatszámláló Bizottság összesíti a beérkezett szavazatokat, amely alapján Hír József 

Gyula 10 szavazatot, Hornyák Levente 8 szavazatot, Fejes Antal és Ternovszky Ferenc 6-6 

szavazatot kapott. 

Mivel Ternovszky Ferenc és Fejes Antal is egyforma szavazatot kapott, Deli Gergely 

kérdésére rövid tanácskozás után Ternovszky Ferenc visszalépett a Felügyelőbizottságbeli 

tagságra történő jelöléstől és egyben elvállalta a BDSZ stratégiai átszervezésének 

szervezőbizottsági elnökjelöltségét. 

 

A fentiek alapján Deli Gergely kihirdette az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

18/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 

A BDSZ Küldöttgyűlése Hír József Gyulát a Felügyelőbizottság elnökének, Hornyák 

Leventét és Fejes Antalt a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztotta. 

 

 

6. napirendi pont: A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás időpontjának 

megállapítása 

 

A küldöttek rövid tanácskozás után, nyílt szavazással, egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

19/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 

A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás időpontja 2017. november 18-19. 

 

7. napirendi pont: A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás 

szervezőbizottságának megválasztása 

 

A küldöttek rövid tanácskozás után, nyílt szavazással, egyhangúlag (10 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás) mellett meghozták az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

 

20/2017. (VII. 14.) Küldöttgyűlési Határozat 



                                                                                                                      

4 

 

A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás szervezőbizottságának elnökéül dr. 

Ternovszky Ferencet, tagjának Hortobágyi T. Cirill OSB-t megválasztotta. 

 

 

8. napirendi pont: A tagdíjfelszólító levelekkel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Deli Gergely elmondja, hogy jelenleg is folyik a tagdíjelmaradások összegzése, amely munkát 

javarészt Szentirmay István diáktársunk végzi. A rendkívüli Küldöttgyűlés napjáig 574 fő 

1.740.166,- forintot fizetett be tagdíjként. 

 

9. napirend: Zárszó 

 

Kukorelli István zárszavában szeretettel gratulál az újonnan megválasztott 

Felügyelőbizottságnak, és reményét fejezi ki, hogy a BDSZ stratégiai átalakításával 

kapcsolatos munkálatok eredményesek lesznek, majd 20 óra 15 perckor berekeszti a 

Küldöttgyűlést. 

 

Kelt: Budapest, 2017. július 14. 

 

Aláírások: 

 

 

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

levezető elnök – Deli Gergely                  

 

 

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

jegyzőkönyvvezető – Kovács Péter                

 

 

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

jegyzőkönyv hitelesítő tag – Budaváry Zoltán  

 

 

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

jegyzőkönyv hitelesítő tag – Mészáros József 

 

 

 

Tanú 1:      Tanú 2: 

neve:       neve: 

lakóhelye:      lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:    személyi igazolvány száma: 

 


