
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

mely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) tisztújító küldöttgyőlésérıl 
Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban, 1114 Bpest, Villányi út 5-7.  szám alatt 2010. 
április 17-én. 

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

• küldöttek (26 fı) a csatolt jelenléti ív szerint, 
• egyéb meghívottak, a diákszövetség tagjai megfigyelıként 

Dr. Németh Szilárd 10.30 perckor a küldöttgyőlést megnyitja, a megjelenteket köszönti, és 
megállapítja, hogy a küldöttgyőlés határozatképes, a 33 küldöttbıl jelen van 26 küldött. 

Indítványt tett a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és jegyzıkönyvvezetı-helyettes, 
továbbá jegyzıkönyv hitelesítık személyére. Más jelöltek nem lévén, a küldöttgyőlés nyílt 
szavazással 26 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta, Németh 
Szilárd pedig kihirdette az alábbi 

 
1/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 

A küldöttgyőlés Hortobágyi T. Cirill rendi alelnököt levezetı elnöknek, Kovács Pétert  
jegyzıkönyvvezetınek, Kovács Bencét jegyzıkönyvvezetı-helyettesnek, Kemény Gábort 
és Németh Lászlót jegyzıkönyv hitelesítıknek – kézfeltartással jelezve – egyhangúlag  
megválasztotta.  
 
Megválasztottak a tisztséget egyenként nyilatkozva elfogadták és a bizalmat megköszönték a 
küldötteknek.  

Dr. Németh Szilárd átadja a küldöttgyőlés vezetését a megválasztott levezetı elnöknek, 
Hortobágyi T. Cirill rendi alelnöknek. 

Hortobágyi T. Cirill köszönti a megjelenteket, majd javaslatot tesz a szavazatszámláló 
bizottság tagjaira. Más jelöltek nem lévén, a küldöttgyőlés nyílt szavazással 26 igen 
szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az 
alábbi 

2/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 
A Küldöttgy őlés Tremmel Jánost, Héray Józsefet, Dr. Jobbágy Lajost, Radó Andrást és  
Kemény Istvánt a Szavazatszámláló Bizottság tagjának – kézfeltartással jelezve - 
egyhangúlag megválasztotta.  
 
Megválasztottak a tisztséget egyenként nyilatkozva elfogadták és a bizalmat megköszönték a 
küldötteknek.  

Levelezetı elnök javasolja, hogy a Küldöttgyőlés az idıben postázott napirendet fogadja el. A 
tárgyalási sorrend a szavazás logikájának megfelelı legyen. A küldöttgyőlés nyílt szavazással 
26 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül meghozta, levezetı elnök pedig 
kihirdette az alábbi 
 

3/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 
A Küldöttgy őlés a javasolt napirend megtárgyalását, a szavazás menete által igényelt 



változtatással – kézfeltartással jelezve -, egyhangú határozattal elfogadta. 
 

Levezetı elnök felolvassa a fıvédnök, Asztrik fıapát úr levelét! Ezt követıen felkéri Bischof 
Péter leköszönı elnököt elnöki beszámolójának megtartására. A beszámolót követıen a 
küldöttgyőlés nyílt szavazással 26 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az alábbi 
 

4/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 
A Küldöttgy őlés az elızı négy évrıl tartott elnöki beszámolót küldötti hozzászólások 

nélkül – kézfeltartással jelezve-, egyhangú határozattal elfogadta. 
 

Levezetı elnök felkéri Kı Józsefet és Bodnár Zoltánt, hogy ismertessék a jelölı bizottság 
munkáját a jelölés szabályait és a szavazás menetét. Elmondják, hogy az elnök személyére 
három jelölést regisztráltak: Bischof Péter, Németh Szilárd és Szalai Béla jelölését. 
Tekintettel arra, hogy Szalai Béla részérıl nem volt egyértelmő a visszajelzés, hogy elfogadja 
a jelölést és jelenleg sincs jelen, a küldöttgyőlésnek szavaznia kell a jelöltlistára kerülésérıl.   
Ezt követıen a küldöttgyőlés nyílt szavazással 3 igen szavazattal, 23 nem szavazattal 
tartózkodás nélkül meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
5/2010.04.17. KGY. sz. határozat 

A Küldöttgy őlés Szalai Béla listára való felvétele mellett: 3 szavazat, 0 tartózkodik, 
és 23 mellette van; tehát az indítványt elutasította. 

 
Levezetı elnök felkéri Bischof Péter és Németh Szilárd elnökjelölteket, bemutatkozó, elnöki 
programbeszédük megtartására. 
 
A programbeszédeket követıen levezetı elnök a szavazólapok elkészítése érdekében 10 perc 
szünetet rendel el. 
 
Ezt követıen a küldöttgyőlés titkos szavazással, 17 igen, 0 nem szavazat, 9 tartózkodással 
meghozta, az elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
6/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 

A küldöttgyőlés a Bencés Diákszövetség elnökének 26 érvényes szavazatból 17-tel 
Bischof Pétert választotta meg. 

 
Bischof Péter a tisztséget elfogadta és a bizalmat megköszönte a küldötteknek.  
 
Ezt követıen a jelölı bizottság tagjai ismertettél az alelnöki és a fıtitkári tisztségre történt 
jelöléseket. Az alelnöki tisztségre Dr. Németh Szilárd és Dr. Németh István kapott jelölést. A 
fıtitkári tisztségre Dr. Bodnár Zoltán kapott jelölést. 
Levezetı elnök a szavazólapok elkészítése érdekében 10 perc szünetet rendel el. 
 
Ezt követıen a küldöttgyőlés titkos szavazással, meghozta, az elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
7/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 

A küldöttgyőlés a Bencés Diákszövetség alelnökének 24 érvényes szavazatból 15-tel dr. 



Németh Szilárdot, fıtitkárának 24 szavazattal dr. Bodnár Zoltánt választotta meg. 
 

Megválasztottak a tisztséget egyenként nyilatkozva elfogadták és a bizalmat megköszönték a 
küldötteknek.  

Ezt követıen a jelölı bizottság tagjai ismertették a további tisztségekre történt jelöléseket. 
Elnökségi tagi tisztségre jelölést kapott: Péter Tamás, Dr. Sója Szabolcs, Németh László, 
Molnár Jenı, Korzenszky Richárd, Harangozó Bertalan, Szikora József, és Korzenszky Emıd. 
A PAX Hungarica Egyesületbe küldöttként jelölést kapott Kapiller Péter és Németh Szilárd.  

Levezetı elnök a szavazólapok elkészítése érdekében 10 perc szünetet rendel el. 
 
Ezt követıen a küldöttgyőlés titkos szavazással, meghozta, az elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
8/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 

A küldöttgyőlés a Bencés Diákszövetség elnökségi tagjainak 20 szavazattal Németh 
Lászlót, 14 szavazattal dr. Sója Szabolcsot, 12 szavazattal Molnár Jenıt, Pax Hungarica 
küldötteknek 25 szavazattal dr. Kapiller Pétert és 24 szavazattal dr. Németh Szilárdot 

választotta meg. 
Megválasztottak a tisztséget egyenként nyilatkozva elfogadták és a bizalmat megköszönték a 
küldötteknek.  
 
Levezetı elnök a megköszönte a szavazatszámláló bizottság és a jelölıbizottság munkáját, 
majd javaslatot tesz a következı évekre jelölı bizottsági tagokra. Más jelöltek nem lévén, a 
küldöttgyőlés nyílt szavazással 26 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
9/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 

A küldöttgyőlés a Bencés Diákszövetség Jelölı Bizottsága elnökének 26 szavazattal  
Kı Józsefet, a bizottság tagjainak 26-26 szavazattal dr. Jobbágy Lajost, dr. Horváth 

Gellértet és dr. Komáromi Zsoltot választotta meg. 
Megválasztottak a tisztséget egyenként nyilatkozva elfogadták és a bizalmat megköszönték a 
küldötteknek.  
 
 
Bischof Péter elnök elıterjesztésére a küldöttgyőlés nyílt szavazással 26 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
10/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 

A Küldöttgy őlés 26 igen szavazat, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta, hogy a 
2008. december 31-dikén még fennálló tagdíjhátralékok jelen határozat alapján törlésre 

kerüljenek. 
 
Németh László elnökségi tag elıterjesztésére, majd pedig Németh Szilárd illetve Bodnár 
Zoltán ellenkezı javaslatára – személyesen vállalva a mérleg és közhasznúsági jelentés május 
végi küldöttgyőlés idıpontjára való elıterjesztését -  a küldöttgyőlés nyílt szavazással 3 igen, 
23 nem szavazattal és tartózkodás nélkül meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az alábbi 
  

11/2010.04.17. KGY. sz. határozatot 
A Küldöttgy őlés 3 igen szavazat, 0 tartózkodás és 23 nem szavazattal elutasította, hogy a 



Bencés Diákszövetség 2009. január 1-jei hatállyal áttérjen az egyszeres könyvvitelre. 
A kettıs könyvvitel szerinti mérleg elkészítésére és elıterjesztésére a küldöttgyőlés 

Németh Szilárd vállalását elfogadta. 
 
 
Bischof Péter elnök elıterjesztésére a küldöttgyőlés nyílt szavazással 26 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül meghozta, levezetı elnök pedig kihirdette az alábbi 

 
12/2010.04.17. KGY. sz. határozat 

A Küldöttgy őlés 26 igen szavazat, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta, hogy az 
adott évi tagdíj befizetési határideje minden év május 31.  

 
 
Bischof Péter elnök buzdító szavai után a levezetı elnök a küldöttgyőlést berekesztette. 
Küldöttgyőlés befejezve, jegyzıkönyv lezárva 16.30 órakor.  
 

 

 
Hortobágyi T. Cirill            Kovács Péter          Németh László       Dr. Kemény Gábor 
levezetı elnök              jegyzıkönyvvezetı            hitelesítı                    hitelesítı 
 


