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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: 

2021. december 17. (péntek) 20 óra 00 perc 

Tekintettel a 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); Juhász 

Norbert (elnökségi tag); dr. Szalay Kornél Géza (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. 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 a résztvevőket. 

A 2021. december 7-én kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok: 

1. Napirend elfogadása 

2. Adománygyűjtés diáktársunk bokaprotézis műtétjére – Csatlakozás Richárd atya 

adománygyűjtő kéréséhez 

3. Egyéb aktualitások 

 

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

nélkül elfogadták. 
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VII. Határozathozatal 

1. Adománygyűjtés diáktársunk bokaprotézis műtétjére – Csatlakozás Richárd atya 

adománygyűjtő kéréséhez 

Nógrádi László: röviden ismerteti a napirendi pontot és a határozati javaslatot. A napirendi 

ponthoz kapcsolódó anyagot az Elnökség tagjai előzetesen megkapták. 

Az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

6/2021 (XII.17.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége csatlakozik a Korzenszky Richárd atya által 

meghirdetett adománygyűjtő kéréshez, amelynek célja bencés diáktársunk bokaprotézis 

műtétjének segítése. A Bencés Diákszövetség erre a célra saját forrásból 200.000 Ft-ot 

adományoz, amely összeg átutalására az Elnökség felkéri a főtitkárt. 

A napirendi pontok megtárgyalását követően a Bencés Diákszövetséget érintő egyéb aktuális 

témák rövid megvitatása, ahol nem történt határozathozatal. 

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

 

Kelt: Budapesten, 2021. december 17. napján 

 

Aláírások: 

 

 

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

Nógrádi László 

elnök 

 

 

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

Hornyák Levente 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

dr. Szalay Kornél Géza 

jegyzőkönyv hitelesítő 


