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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: Küldöttgyűlés 

 

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

 

2022. május 21. (szombat) 15 óra 00 perc, 

Szent Benedek Gimnázium és Technikum (1083 Budapest, Práter u. 13.) 115. terem 

 

A Küldöttgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. 

 

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: Jelen jegyzőkönyv mellékletét képező külön jelenléti 

íven vezetve 15 fő küldött, illetve pótküldött aláírásával, továbbá a Diákszövetség tisztségviselői, 

tagjai. 

 

IV. Az ülésen jelen lévők megválasztják a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, a két jegyzőkönyv 

hitelesítőt, illetve a Szavazatszámláló Bizottság tagjait 

15 óra 06 perckor Nógrádi László, a Bencés Diákszövetség elnöke megnyitja a Küldöttgyűlést és 

köszönti a megjelenteket. A résztvevők Hardi Titusz atya vezetésével egy rövid fohásszal indítják a 

Küldöttgyűlést. Ezt követően Hornyák Levente, a Bencés Diákszövetség főtitkára is köszönti a 

megjelenteket és felolvassa a névsort, megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes. Tájékoztatja 

a Küldöttgyűlést, hogy a nyilvántartás szerint a Bencés Diákszövetségnek összesen 18 fő szavazati 

joggal rendelkező küldöttje van, akik közül a jelenléti ív szerint 15 fő jelen van. Megállapítja, hogy a 

szavazati joggal rendelkező tagok 83,33%-a jelen van, így a Küldöttgyűlés határozatképes. 

Nógrádi László: levezető elnöknek Hornyák Leventét javasolja, aki elfogadja a jelölést. Más jelölés 

nem érkezett. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

1/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Hornyák Leventét választja a Küldöttgyűlés levezető 

elnökének. 

Nógrádi László átadja a szót a levezető elnöknek. 

Hornyák Levente: rögzíti, hogy a Küldöttgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az 

Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, a Küldöttgyűlési meghívó az egyes 

napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztésekkel, mellékletekkel 2022. május 6-án postai és 

elektronikus levél útján is megküldésre került, illetve a bencesdiak.hu honlapon is közzétételre került. 

Ismerteti a Küldöttgyűlés lebonyolításának főbb eljárási szabályait. A határozatképességet minden 

határozathozatal előtt vizsgáljuk. 

Hornyák Levente: jegyzőkönyvvezetőnek Nógrádi Lászlót javasolja, aki elfogadja a jelölést. Más 

jelölés nem érkezett. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 
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A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

2/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Nógrádi Lászlót választja a Küldöttgyűlés 

jegyzőkönyvvezetőjének. 

Hornyák Levente: jegyzőkönyv hitelesítőknek Hardi Tituszt és dr. Szalay Kornélt javasolja, akik 

elfogadják a jelölést. Más jelölés nem érkezett. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

3/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Hardi Tituszt és dr. Szalay Kornélt választja a 

Küldöttgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének. 

Hornyák Levente: a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Bischof Pétert és dr. Varga Gábort 

javasolja, akik elfogadják a jelölést. Más jelölés nem érkezett. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

4/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Bischof Pétert és dr. Varga Gábort választja a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. 

 

Levezető elnök neve: Hornyák Levente 

Jegyzőkönyvvezető neve: Nógrádi László 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Hardi Titusz és dr. Szalay Kornél 

Szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Bischof Péter és dr. Varga Gábor 

 

V. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, 

hogy a Küldöttgyűlés 

a. határozatképes: a szavazati joggal rendelkező tagok 83,33%-a van jelen 

b. nem határozatképes 

 

VI. Napirend 

 

A Küldöttgyűlési meghívóban előzetesen megküldött napirendi pontok: 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. Taglétszám 

rögzítése. Küldöttgyűlési tisztségviselők: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv 

hitelesítő és a Szavazatszámláló bizottság megválasztása; 

2. Napirend elfogadása; 

3. Az Elnökség beszámolója a 2019-2021. évekről; 

4. A Bencés Diákszövetség 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

elfogadása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése; 

5. A Bencés Diákszövetség 2022. évi költségvetésének elfogadása; 
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6. A Bencés Diákszövetség 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése; 

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

jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése; 

8. Befektetési Szabályzat elfogadása; 

9. Az Alapszabály módosítása; 

10. A Jelölő Bizottság megválasztása; 

11. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása titkos szavazással; 

12. Egyebek (ebben a napirendi pontban határozathozatal nem történik); 

13. Zárszó 

 

Hornyák Levente: az előzetesen kiküldött napirendhez módosító javaslat nem érkezett. A napirendre 

vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű 

többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

5/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a meghívóban kiküldött javaslatnak 

megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. Taglétszám 

rögzítése. Küldöttgyűlési tisztségviselők: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv 

hitelesítő és a Szavazatszámláló bizottság megválasztása; 

2. Napirend elfogadása; 

3. Az Elnökség beszámolója a 2019-2021. évekről; 

4. A Bencés Diákszövetség 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása, 

a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése; 

5. A Bencés Diákszövetség 2022. évi költségvetésének elfogadása; 

6. A Bencés Diákszövetség 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése; 

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

jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése; 

8. Befektetési Szabályzat elfogadása; 

9. Az Alapszabály módosítása; 

10. A Jelölő Bizottság megválasztása; 

11. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása titkos szavazással; 

12. Egyebek (ebben a napirendi pontban határozathozatal nem történik); 

13. Zárszó 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

VII. Határozathozatal 

 

3. Az Elnökség beszámolója a 2019-2021. évekről 

Hornyák Levente: megnyitja a 3. Az Elnökség beszámolója a 2019-2021. évekről napirendi pont 

tárgyalását. Megadja a szót Nógrádi Lászlónak, a Bencés Diákszövetség elnökének. 
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Nógrádi László: köszönti Halmi Gábor igazgató urat. Röviden beszámol a 2019-2021 közötti 

elnökségi munkáról, fejlesztésekről. 

Hardi Titusz: megköszöni a Bencés Diákszövetség bencés iskolák diákjainak pannonhalmi 

kirándulásához nyújtott anyagi támogatását. Nagyon fontosnak tartja, hogy a diákok közelebbről is 

megismerjék a bencés közösséget és a bencés szellemiséget. 

Hornyák Levente: kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a beszámolóval 

kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés az Elnökség 2019-2021. évekről szóló beszámolóját elfogadja. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

6/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés az Elnökség 2019-2021. évekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Hornyák Levente: lezárja a 3. Az Elnökség beszámolója a 2019-2021. évekről napirendi pont 

tárgyalását. 

4. A Bencés Diákszövetség 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása, 

a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése 

Hornyák Levente: megnyitja a 4. A Bencés Diákszövetség 2021. évi beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének elfogadása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése 

napirendi pont tárgyalását. Röviden ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztéseket és bemutatja a 

2021-es éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. Néhány megjegyzés az éves beszámolóhoz, 

működéshez: 

A Diákszövetség anyagi, vagyoni helyzete kiemelkedően jó, a mérlegfőösszeg (22 millió Ft) az elmúlt 

3 évben több mint duplájára nőtt. Ez nagyrészt az Elnök úrral közösen végzett sikeres pályázati 

munkánknak az eredménye. 

A bevételek 2021-ben jelentősen meghaladták az előző évi bevételeket, illetve a ráfordításokat is, így a 

tárgyévi eredmény 3,2 millió Ft. Ebben szintén fontos szerepet játszottak a pályázati felhasználások, 

de az SZJA 1% és a tagi befizetések is növekedtek. 

A rendezvények közül kiemeli a Mária zarándoklatot, ahol a résztvevők szállás és étkezés költségeit a 

Diákszövetség fizette, illetve a bencés iskolák diákjai számára nyújtott pannonhalmi kirándulási 

támogatást. Emellett számos rendezvényt támogattunk. 

A diákok kirándulását az iskolákkal (Budapest, Budaörs, Szeged, Kiskunfélegyháza) és Titusz atyával 

közösen szervezzük. Ennek keretében már közel 500 diák pannonhalmi kirándulását támogatta a 

Diákszövetség, amire szintén büszkék vagyunk. 

Felkéri a Felügyelőbizottság jelen lévő tagját, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen 

napirendi pontra vonatkozó részét. 

dr. Fejes Antal: ismerteti a Felügyelőbizottság jelentését. 

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része: 

1./2022. FB határozat: Az FB tagjai a 2021. évi Mérleg, Eredménykimutatás adatait részletesen 

ellenőrizték, azokat a Főkönyv adataival egyeztetve helyesnek és teljes értékűnek találták. A 

Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet részletes és gondosan készített anyag. Az FB a 

fenti dokumentumok elfogadását javasolja a BDSZ elnökségének, azokat a hatóság részére történő 

benyújtásra alkalmasnak tartja. 
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Hornyák Levente: megköszöni a Felügyelőbizottság munkáját. Kérdezi a résztvevőket, hogy van-e 

kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Hardi Titusz: a Főapátság nevében megköszöni az Elnökség munkáját. Nagy eredménynek tartja, 

hogy a Diákszövetség anyagilag is megerősödött. Felveti, hogy a Szent Benedek Gimnázium és 

Technikum klubhelyiségét felújítás után közösségi célokra is tudná használni a Diákszövetség. 

Nógrádi László: a felújításhoz a Pászthory Valter Alapítvánnyal is együtt tudnánk működni. Köszönet 

Kelemen Lajosnak és Szikora Józsefnek, hogy rendezték az alapítvány helyzetét. 

Hornyák Levente: további kérdés, észrevétel nem érkezett. Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó 

határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2021. évre 

vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját – ahol a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített 

mérleg főösszege 22 018 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 186 ezer Ft nyereség, a 

tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft –, valamint a Közhasznúsági mellékletet 

elfogadja. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

7/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2021. 

évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját – ahol a 2021. december 31-i fordulónapra 

elkészített mérleg főösszege 22 018 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 186 ezer 

Ft nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft –, valamint a 

Közhasznúsági mellékletet elfogadja. 

Hornyák Levente: lezárja a 4. A Bencés Diákszövetség 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének elfogadása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése napirendi pont 

tárgyalását. 

5. A Bencés Diákszövetség 2022. évi költségvetésének elfogadása 

Hornyák Levente: megnyitja az 5. A Bencés Diákszövetség 2022. évi költségvetésének elfogadása 

napirendi pont tárgyalását. Röviden ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztést és bemutatja a 2022-

es költségvetés tervezetet. 

Kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2022. évre 

vonatkozó Költségvetési tervét – ahol a bevételek és kiadások egyező összege 8 279 ezer Ft – 

elfogadja. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

8/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2022. 

évre vonatkozó Költségvetési tervét – ahol a bevételek és kiadások egyező összege 8 279 ezer Ft – 

elfogadja. 
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Hornyák Levente: lezárja az 5. A Bencés Diákszövetség 2022. évi költségvetésének elfogadása 

napirendi pont tárgyalását. 

6. A Bencés Diákszövetség 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 

jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése 

Hornyák Levente: megnyitja a 6. A Bencés Diákszövetség 2020. évi beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése 

napirendi pont tárgyalását. Röviden ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést. A COVID-19 

járvány és veszélyhelyzet miatt nem volt lehetőség személyes jelenléttel Küldöttgyűlést tartani, az 

online Küldöttgyűlés megtartásához pedig sok küldöttnek nem álltak a rendelkezésére az ehhez 

szükséges technikai eszközök. Ezért a 2020. évi beszámolót és a Közhasznúsági melléklet a 

jogszabály által biztosított határidőben az Elnökség a 2021. május 27-i ülésén fogadta el (3/2021 

(V.27.) számú Elnökségi Határozat). Szükséges azonban a Küldöttgyűlés általi jóváhagyás is, amelyre 

a jelen ülésen lehetőség van. 

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része: 

1./2021 FB határozat: Az FB a Mérlegbeszámoló, az Eredmény kimutatás és a Kiegészítő melléklet 

adatait számszakilag és tartalmilag megvizsgálta és azokat megalapozottnak, helyesnek ítélte meg, 

elfogadását javasolja. 

2/2021 FB határozat: Az FB a Közhasznúsági jelentést megalapozottnak ítéli és azt elfogadásra 

javasolja. 

Kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2020. évre 

vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját – ahol a 2020. december 31-i fordulónapra elkészített 

mérleg főösszege 18 630 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1 783 ezer Ft nyereség, a 

tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft –, valamint a Közhasznúsági mellékletet 

jóváhagyja. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

9/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2020. 

évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját – ahol a 2020. december 31-i fordulónapra 

elkészített mérleg főösszege 18 630 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1 783 ezer 

Ft nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft –, valamint a 

Közhasznúsági mellékletet jóváhagyja. 

Hornyák Levente: lezárja a 6. A Bencés Diákszövetség 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése napirendi pont 

tárgyalását. 

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

jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése 

Hornyák Levente: megnyitja a 7. A Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolójának és 

közhasznúsági mellékletének jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése 

napirendi pont tárgyalását. Röviden ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést. A COVID-19 

járvány és veszélyhelyzet miatt nem volt lehetőség személyes jelenléttel Küldöttgyűlést tartani, az 

online Küldöttgyűlés megtartásához pedig sok küldöttnek nem álltak a rendelkezésére az ehhez 
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szükséges technikai eszközök. Ezért a 2019. évi beszámolót és a Közhasznúsági melléklet a 

jogszabály által biztosított határidőben az Elnökség a 2020. szeptember 29-i ülésén fogadta el (9/2020 

(IX.29.) számú Elnökségi Határozat). Szükséges azonban a Küldöttgyűlés általi jóváhagyás is, 

amelyre a jelen ülésen lehetőség van. 

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része: 

A 3/2020 FB határozat szerint a Felügyelőbizottság a BDSZ 2019.-évi Mérlegét, Eredmény 

elszámolását, Kiegészítő mellékletét és Közhasznúsági jelentését elfogadásra javasolja. 

Kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés 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 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 25 ezer Ft nyereség, a 

tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft –, valamint a Közhasznúsági mellékletet 

jóváhagyja. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

10/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés 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 ezer Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 25 ezer Ft 

nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 ezer Ft –, valamint a Közhasznúsági 

mellékletet jóváhagyja. 

Hornyák Levente: lezárja a 7. A Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági 

mellékletének jóváhagyása, a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése napirendi pont 

tárgyalását. 

8. Befektetési Szabályzat elfogadása 

Hornyák Levente: megnyitja a 8. Befektetési Szabályzat elfogadása napirendi pont tárgyalását. 

Röviden ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést. Az emelkedő hozamkörnyezetben egyre 

inkább érdemes lenne a Diákszövetség vagyonát befektetni, amelyhez szükséges a Befektetési 

Szabályzat elfogadása. 

Kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, az előterjesztésnek megfelelően a 

Bencés Diákszövetség Befektetési Szabályzatát elfogadja. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

11/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal, az előterjesztésnek 
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megfelelően a Bencés Diákszövetség Befektetési Szabályzatát elfogadja. 

Hornyák Levente: lezárja a 8. Befektetési Szabályzat elfogadása napirendi pont tárgyalását. 

9. Az Alapszabály módosítása 

Hornyák Levente: megnyitja a 9. Az Alapszabály módosítása napirendi pont tárgyalását. Röviden 

ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést. Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés 

meghozatala a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelenleg hatályos Alapszabály 2014-

ben lépett hatályba, ezért szükségessé vált az Alapszabály felülvizsgálata és átfogó módosítása. A 

módosítás céljai az egyszerűsítés, könnyebb működés és a jogszabályi megfelelés. Az Alapszabály 

módosítás tervezetét és a valamennyi módosítást tartalmazó korrektúrás változatot is a küldöttek a 

küldöttgyűlési meghívó mellékleteként előzetesen megkapták, továbbá azokat a honlapunkon is 

közzétettük. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokat is érintő Alapszabály módosításokról 

külön-külön, egyesével kell szavazni, az előzetesen kiküldött határozati javaslatok is ennek 

megfelelően készültek és a határozathozatal során is így fogunk eljárni. Az Alapszabály további 

módosításairól az előzetesen megküldött javaslat szerint a Küldöttgyűlés egyetlen összevont 

határozattal hoz döntést. 

A Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része: 

3./2022. FB határozat: Az FB a módosított Alapszabályt elfogadásra és a Küldöttgyűlés részére történő 

beterjesztésre javasolja. 

Kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban.  

Bischof Péter: a BDSZ-t át kell strukturálni, ideje volna a területi szervezeti felépítést átgondolni. 

Kérdés, hogy fenntartható-e a területi szervezetekből álló szervezet, mivel sok területi szervezet nem 

jól működik. A BDSZ szervezeti felépítésének alapjai az osztályközösségek kellene, hogy legyenek, az 

erősebb kisközösségekben hisz. Javasolja, hogy minden osztályközösség automatikusan a tagja legyen 

a BDSZ-nek. Jelzi, hogy a vonatkozó határozathozatalnál tartózkodik. 

Hornyák Levente: köszöni a hozzászólást és a jobbítást célzó javaslatokat. Az osztályközösségi 

automatikus tagság jogi szempontból problémás lehet, meg kell vizsgálni, hogy van-e erre jogi 

lehetőség. 

Endrődi István: óriási munka és precíz előkészítés után állunk. A módosítási javaslat az Alapszabály 

egyszerűsítése irányába mutat. Nagy mértékű pozitív változást láthatunk. Az elfogadást javasolja. 

Hornyák Levente: a hozzászólások végén, 17 óra 00 perckor 10 perc technikai szünetet rendel el. 

A Küldöttgyűlés a 10 perces technikai szünetet követően, 17 óra 10 perckor folytatódik. 

Hornyák Levente: megállapítja, hogy a szünetet követően a létszám és a résztvevők személye nem 

változott, a Küldöttgyűlés határozatképes. Az Alapszabály módosításával kapcsolatos 

határozathozatalokra kerül sor. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatokat: 

1. határozati javaslat: 

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 2. § 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Diákszövetség célja: 

a) a jelenlegi és egykori bencés diákok egymás közötti, valamint a bencés diákok, tanárok és a bencés 

iskolák közötti kapcsolatok ápolására szolgáló szervezett keretek és közösségi fórumok létesítése 

és fenntartása; 

b) a bencés lelkiség és szellemiség, a bencés hagyományok ápolása és fenntartása, a keresztény és 

bencés értékek, Szent Benedek, „Európa védőszentje” örökségének védelme és közvetítése a 

társadalom minél szélesebb körében; 
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c) szellemi, szakmai és kulturális közösségek létrehozása, nemzetközi kapcsolatok kialakítása; 

d) a Magyar Bencés Kongregáció (a továbbiakban: Bencés Rend) oktató-nevelő tevékenységének és 

iskoláinak segítése, anyagi és szellemi támogatása; 

e) a bencés iskolák jelenlegi diákjaival és a diákok szervezeteivel aktív kapcsolat kialakítása és 

fenntartása, továbbá kapcsolattartás más egyházi iskolák diákszervezeteivel; 

f) a bencés iskolákban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése; 

g) a közreműködés a bencés oktatás, nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és 

népszerűsítésében, a hajdani tanárok és diákok életútjának, életművének bemutatásában; 

h) a bencés iskolák iránt érdeklődő fiatalok felkutatása, továbbtanulási döntésének segítése; 

i) a bencés, keresztény és magyar nemzeti kulturális értékek megőrzése és terjesztése, a nemzettudat 

fejlesztése és ápolása, hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi felemelkedéséhez; 

j) a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetben lévő társaink anyagi és lelki támogatása, segítése. 

A hatályos Alapszabály 8. § 11. pontja alapján „[…]a Szövetség céljának módosításához és a 

Szövetség megszűnéséről szóló Küldöttgyűlési döntéshez az összes szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: minősített többség, az összes 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

12/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 2. § 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Diákszövetség célja: 

a) a jelenlegi és egykori bencés diákok egymás közötti, valamint a bencés diákok, tanárok és a 

bencés iskolák közötti kapcsolatok ápolására szolgáló szervezett keretek és közösségi fórumok 

létesítése és fenntartása; 

b) a bencés lelkiség és szellemiség, a bencés hagyományok ápolása és fenntartása, a keresztény 

és bencés értékek, Szent Benedek, „Európa védőszentje” örökségének védelme és közvetítése a 

társadalom minél szélesebb körében; 

c) szellemi, szakmai és kulturális közösségek létrehozása, nemzetközi kapcsolatok kialakítása; 

d) a Magyar Bencés Kongregáció (a továbbiakban: Bencés Rend) oktató-nevelő 

tevékenységének és iskoláinak segítése, anyagi és szellemi támogatása; 

e) a bencés iskolák jelenlegi diákjaival és a diákok szervezeteivel aktív kapcsolat kialakítása és 

fenntartása, továbbá kapcsolattartás más egyházi iskolák diákszervezeteivel; 

f) a bencés iskolákban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának 

elősegítése; 

g) a közreműködés a bencés oktatás, nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és 

népszerűsítésében, a hajdani tanárok és diákok életútjának, életművének bemutatásában; 

h) a bencés iskolák iránt érdeklődő fiatalok felkutatása, továbbtanulási döntésének segítése; 

i) a bencés, keresztény és magyar nemzeti kulturális értékek megőrzése és terjesztése, a 

nemzettudat fejlesztése és ápolása, hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi 

felemelkedéséhez; 

j) a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetben lévő társaink anyagi és lelki támogatása, segítése. 
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Hornyák Levente: ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó 2. határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 17. § 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Diákszövetség általános képviseletét az elnök és a főtitkár önállóan látja el. Az elnök és főtitkár 

képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló. A Diákszövetség bankszámlája, 

értékpapírszámlája felett az elnök és a főtitkár önállóan, teljeskörűen jogosult rendelkezni. 

A hatályos Alapszabály 8. § 11. pontja alapján az Alapszabály módosításáról minősített többséggel (a 

jelen lévő küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazatával) hozza határozatait. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: minősített többség, a jelen lévő 

küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazat szükséges. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

13/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 17. § 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Diákszövetség általános képviseletét az elnök és a főtitkár önállóan látja el. Az elnök és 

főtitkár képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló. 

A Diákszövetség bankszámlája, értékpapírszámlája felett az elnök és a főtitkár önállóan, 

teljeskörűen jogosult rendelkezni. 

Hornyák Levente: ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó 3. határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály módosításairól – a 2. § 1. pont és a 17. § 1. pont 

kivételével – egyetlen összevont határozattal hoz döntést. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

14/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály módosításairól – a 2. § 1. pont és a 17. § 1. 

pont kivételével – egyetlen összevont határozattal hoz döntést. 

Hornyák Levente: ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó 4. határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1. § 1-6., 2. § 2-3/A., 5-7., 

3. § 1-5., 4. § 1-5., 5. § 1-3., 5., 6. § 1-8., 7. § 1-12., 8. § 1-2., 4- 8., 10-16., 18., 9. § 1-5., 7., 10. § 1-

3/A., 5-6., 11. §, 12. §, 13. § 1-11., 14. § 1-2., 5-6., 8-9., 11., 15. § I., II. 1., 16. § 1-3., 17. § 2-3., 18. § 

1-2., 19. §, 20. § 1-6. pontjainak módosítását. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: minősített többség, a jelen lévő 

küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazat szükséges. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett) meghozta az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

15/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1. § 1-6., 2. § 2-3/A., 5-

7., 3. § 1-5., 4. § 1-5., 5. § 1-3., 5., 6. § 1-8., 7. § 1-12., 8. § 1-2., 4- 8., 10-16., 18., 9. § 1-5., 7., 10. § 

1-3/A., 5-6., 11. §, 12. §, 13. § 1-11., 14. § 1-2., 5-6., 8-9., 11., 15. § I., II. 1., 16. § 1-3., 17. § 2-3., 18. 

§ 1-2., 19. §, 20. § 1-6. pontjainak módosítását. 
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Hornyák Levente: ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó 5. határozati javaslatot: 

A Küldöttgyűlés elfogadja a Bencés Diákszövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabályát. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: minősített többség, a jelen lévő 

küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazat szükséges. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett) meghozta az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

16/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés elfogadja a Bencés Diákszövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabályát. 

Hornyák Levente: lezárja a 9. Az Alapszabály módosítása napirendi pont tárgyalását. 

10. A Jelölő Bizottság megválasztása 

Hornyák Levente: megnyitja a 10. A Jelölő Bizottság megválasztása napirendi pont tárgyalását. 

Röviden ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést. A Jelölő Bizottság tagjelöltjei Bischof Péter 

és Torbágyi Tibor. Más jelölés sem előzetesen, sem a helyszínen nem történt. 

Bischof Péter: nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést. 

Torbágyi Tibor: nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést. 

Hornyák Levente: kérdezi a résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal 

kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem érkezett. 

Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot: 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Bischof Pétert és Torbágyi Tibort választja a Jelölő Bizottság 

tagjainak. 

A javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, a jelenlévők 

száma nem változott. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta az 

alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

17/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Bischof Pétert és Torbágyi Tibort választja a Jelölő 

Bizottság tagjainak. 

Hornyák Levente: lezárja a 10. A Jelölő Bizottság megválasztása napirendi pont tárgyalását. 

11. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása titkos szavazással 

Hornyák Levente: megnyitja a 11. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása titkos 

szavazással napirendi pont tárgyalását. Röviden ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést. A 

jelenlegi Felügyelőbizottság mandátuma hamarosan lejár, ezért új Felügyelőbizottságot kell választani. 

A Felügyelőbizottság több éves munkáját ezúton is köszönjük. 

A Felügyelőbizottság elnök-jelöltje Kelemen Lajos (Gy75), tagjelöltek: dr. Bálint György (Ph88) és 

Birinyi György (Ph71). Más jelölés sem előzetesen, sem a helyszínen nem történt. Megadja a szót a 

jelölteknek. 

Kelemen Lajos: röviden bemutatkozik. Nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést a Felügyelőbizottság 

elnöki tisztségére. 
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dr. Bálint György: röviden bemutatkozik. Nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést a Felügyelőbizottsági 

tag tisztségre. 

Birinyi György: röviden bemutatkozik. Nyilatkozik, hogy elfogadja a jelölést a Felügyelőbizottsági 

tag tisztségre. 

Hornyák Levente: megköszöni a bemutatkozásokat, illetve, hogy vállalták a jelöltséget. Kérdezi a 

résztvevőket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdés, 

észrevétel nem érkezett. Ismerteti a titkos szavazás menetét. A szavazólapok véglegesítése, hitelesítése 

megtörtént, majd kiosztásra kerülnek a szavazólapok. 

A titkos szavazás 17 óra 30 perckor kezdődött. 

A szavazást követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat. 

Bischof Péter: a titkos szavazást követően ismerteti a szavazás végeredményét: érvényes szavazatok 

száma: 14, érvénytelen szavazatok száma: 0, nem szavazott: 1 

Kelemen Lajos részére: 14 támogató szavazat 

dr. Bálint György részére: 14 támogató szavazat 

Birinyi György részére: 14 támogató szavazat 

Hornyák Levente kihirdeti az alábbi határozatot: 

18/2022. (V. 21.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése Kelemen Lajost a Felügyelőbizottság elnökének, dr. 

Bálint Györgyöt és Birinyi Györgyöt a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztotta. 

Hornyák Levente: gratulál a megválasztott tisztségviselőknek, jó és sikeres munkát kíván, majd 

lezárja a 11. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása titkos szavazással napirendi 

pont tárgyalását. 

12. Egyebek 

Hornyák Levente: megnyitja a 12. Egyebek napirendi pont tárgyalását. Felhívja a figyelmet, hogy 

ebben a napirendi pontban határozathozatal nem történik. 

Nógrádi László: 1923-ban alapították a Bencés Diákszövetséget, és jövőre ünnepeljük az alapítás 

100. évfordulóját, ebből az alkalomból több eseményt is tervezünk.  

Erdélyi Iván: ismerteti az idei Mária-zarándoklat tervezett programját, amelynek időpontja: 2022. 

szeptember 17-18, helyszíne: Vasvár. 

Szombaton – 2022. szeptember 17-én – 10 és 11 óra között találkozunk Vasváron, a mai 

plébániatemplom, az egykori domonkos templom és kolostor kertjében, rossz idő esetén a 

kolostorépületben található zarándok-szálláson. (Bejárat a Nagy Gáspár Művelődési Házzal szemben.) 

A közös szentmisét Vasváron a város központjában található Plébániatemplomban 11 órakor kezdjük, 

amely szentmisét Cirill főapát úr fogja celebrálni. Várjuk a Szombathelyi Egyházmegye bencésdiák 

papjainak részvételét is. A szentmise után egyszerű agapét tartunk – pogácsa, szendvics, ásványvíz – a 

kolostorkertben, majd 13:30-tól végigjárjuk a keresztutat, amely a városközpont közelében az ún. 

Szentkútnál található, nagyon szép környezetben. 

Időközben lehetőséget biztosítunk Zágorhidi Cigány Balázs (Gy84) diáktársunknak, hogy a város 

történetéről, a Vasvári békéről, a domonkosok városban betöltött szerepéről és az általa fontosnak 

tartott témákról előadást tartson és megtekintsük a kolostort és a múzeumot. 

A vacsorát a késő délutáni időpontra tervezzük, jó idő esetén a közeli Oszkói szőlőhegyen, rossz idő 

esetén pedig a városközpontban található étteremben vacsorázunk. A szőlőhegyen diáktársunk 

Zágorhegyi Czigány Ákos (Gy92) borkóstolóval várja a zarándokokat. A szállásról a városban és 

környékén található panziókban, zarándok- és turistaszállásokon fogunk gondoskodni.
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Szeptember 18-án vasárnap reggel 9 órakor a Vasvártól nem messze fekvő Nagytilajban találkozunk 

Nagy Gáspár költő, diáktársunk sírjánál. A sír megkoszorúzása után fogad bennünket a helyi 

polgármester asszony (Nagy Gáspár unokatestvére). Innen a szomszédos Bérbaltavárra megyünk Nagy 

Gáspár szülőházához, amely már emlékházként működik. Az emlékház megtekintése után az 

ugyancsak közeli Csehimindszentre megyünk tovább, ahol Fukszberger Imre diáktársunk (Gy78) 

fogad bennünket és bemutatja Mindszenty bíboros szülőházát. 11:30-tól részt veszünk a helyi 

plébániatemplom szentmiséjén, a mise végén pedig elénekeljük a Szent Benedek himnuszunkat. A 

szentmisét követően a Mindszenty Emlékház udvarán polgármester úr egy kis agapéra vár bennünket, 

ezzel fejezzük be kétnapos Mária-zarándoklatunkat. 

13. Zárszó 

Nógrádi László: megköszöni az aktív részvételt, és Halmi Gábor igazgató úrnak a segítséget.  

Hornyák Levente: jövő szombaton lesz a Bencés Diáknap Pannonhalmán, mindenkit buzdít a 

részvételre és köszöni a Pannonhalmi Alumninak, Barcza István tanár úrnak a Diáknap 

megszervezését. Megköszöni a küldöttek aktív részvételét. Köszöni dr. Szalay Kornélnak a 

Küldöttgyűlés előkészítésében végzett segítségét, Halmi Gábor igazgató úrnak a helyszín biztosítását 

és Hardi Titusz atyának a jó együttműködést a bencés iskolákkal. 

A Küldöttgyűlés végén Hardi Titusz atya vezetésével közös imát mondanak a résztvevők. 

Hornyák Levente: 17 óra 56 perckor berekeszti a Küldöttgyűlés ülését. 

Jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 56 perckor 

Kelt: Budapest, 2022. május 21. 
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