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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. május 23. (szombat) 14 óra 00 perc, 

A koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt, illetve a veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. 

(IV. 10.) Korm. rendelet előírásai alapján az elnökségi ülésre online módon, a Jitsi Meet 

ingyenes szolgáltatásának igénybevételével, videó konferencia keretében került sor. 

 

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján az 

elnökségi ülésre a nyilvánosság követelménye nem vonatkozik. 

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); dr. Varga Gábor (elnökségi tag) 

A Felügyelőbizottság részéről: 

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

IV. Az elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az ülés 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

V. Napirend 

Napirend előtt Nógrádi László, a Bencés Diákszövetség elnöke köszönti a megjelenteket. 

Napirend előtt Hornyák Levente, a Bencés Diákszövetség főtitkára röviden beszámol az 

eddigi jogi, pénzügyi, pályázati és egyéb feladatok teljesítéséről. 

Meghívóban megküldött napirendi pontok: 

 

1. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet hatása a tervezett programokra, programterv 

módosítása 
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2. Az éves beszámoló elfogadásának időrendje 

3. Beszámoló a meghirdetett országos szolidaritási akció helyzetéről 

4. Honlap megújítási folyamat áttekintése 

5. Online kommunikációs csatornák, domain nevek helyzete, kezelése 

6. Egyéb aktualitások 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

VI. Határozathozatal 

1. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet hatása a tervezett programokra, programterv 

módosítása 

Nógrádi László: tekintettel a koronavírus járvány miatti helyzetre a tervezett programok 

(például májusi diáktalálkozó, nótahajó) jelentős részét nem tudjuk megtartani, illetve el kell 

halasztani. A programok szervezéséről, időpontjáról egyeztetünk Főapát Úrral és a 

Pannonhalmi Bencés Alumni vezetőivel. 

dr. Jobbágy Lajos: a Mária-zarándoklat tervezett időpontja 2020. szeptember 19., helyszíne: 

Hajós. Az eddigi információk alapján megrendezhető az esemény, ismertette a programtervet. 

A részletes információkat hamarosan közzétesszük. 

Nógrádi László: szeretnénk részt venni a Szent Jobb körmeneten, illetve lehetőség szerint 

megrendeznénk a Nótahajót is, ezzel kapcsolatban egyeztet a Főapát Úrral. 

dr. Szalay Kornél Géza: javasolja, hogy a Nótahajót szeptember 19. előtti időpontban lenne 

célszerű megrendezni. 

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

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

1/2020 (V.23.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége támogatja a Mária zarándoklat megrendezését. 

2. Az éves beszámoló elfogadásának időrendje 

Hornyák Levente: ismerteti az éves beszámoló elfogadásával és benyújtásával kapcsolatos 

jogszabályi változásokat. 

Hír József Gyula: javasolja az éven túli tagdíj követelések kivezetését. 

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

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

2/2020 (V.23.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége az éves beszámolót legkésőbb 2020. szeptember 15-ig 

fogja elfogadni, amelyet ezt megelőzően a Felügyelőbizottság részére is meg kell küldeni 

véleményezésre. 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége az éves beszámolóval kapcsolatban dönt arról, hogy 

az éven túli követeléseket behajthatatlan követelésnek minősíti és ennek megfelelően 

kivezeti a számviteli nyilvántartásokból, továbbá arról, hogy a befolyó tagdíjakat a 

pénzügyi teljesítéskor kell egyéb bevételként elszámolni, követelés előírás ebben az 

esetben nem történik. 
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3. Beszámoló a meghirdetett országos szolidaritási akció helyzetéről 

dr. Varga Gábor: röviden beszámol a napirendben szereplő program aktuális helyzetéről. 

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

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

3/2020 (V.23.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége köszönetét fejezi ki dr. Varga Gábor elnökségi tagnak 

az országos szolidaritási program koordinálásáért, illetve az ezzel kapcsolatos 

beszámolót elfogadja. 

4. Honlap megújítási folyamat áttekintése 

Hornyák Levente: röviden beszámol a honlap megújításával kapcsolatos aktualitásokról, 

illetve a további tervezett feladatokról. 

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

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

4/2020 (V.23.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége elfogadja a honlap megújításával kapcsolatos 

beszámolót, illetve kifejezetten támogatja a honlap megújítását. A honlap megújítását az 

elnök és a főtitkár vezeti. A Bencés Diákszövetség Elnöksége teljes mértékben egyetért az 

eddig megjelent tartalommal és felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt, hogy a tartalom 

fejlesztésben eljárjon, amelyről utólag beszámolnak az Elnökség részére. 

5. Online kommunikációs csatornák, domain nevek helyzete, kezelése 

Nógrádi László és Hornyák Levente ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, 

amelyet az Elnökség tagjai megvitatnak. 

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

mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 

5/2020 (V.23.) számú Elnökségi Határozat 

Az Elnökség szerint szükséges az online kommunikáció fejlesztése, ennek érdekében 

lépéseket kell tenni. Szükséges önálló, interaktív kommunikációra alkalmas Facebook 

oldal és zárt csoport létrehozása, üzemeltetése, ahol kizárólag a Bencés Diákszövetség 

elnökségi tagjai, fővédnöke, illetve az elnök által megbízott személyek rendelkezhetnek 

adminisztrátori, illetve moderátori jogosultsággal. Az elnök által adott megbízás 

visszavonásig érvényes. 

Továbbá az Elnökség rövid egyeztetés után nyílt szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett meghozta, Nógrádi László pedig kihirdette az alábbi határozatot: 
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6/2020 (V.23.) számú Elnökségi Határozat 

A Bencés Diákszövetség Elnöksége felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt, hogy a 

Diákszövetség által használt domain nevek, illetve webtárhelyek vonatkozásában teljes 

jogkörrel eljárjanak, illetve az ezekkel kapcsolatos döntéseket meghozzák. 

6. Egyéb aktualitások 

A Bencés Diákszövetséget érintő egyéb aktuális témák megvitatása. Ebben a napirendi pontban 

nem történt határozathozatal. 

Nógrádi László megköszöni mindenkinek részvételt és 16 óra 50 perckor bezárja az ülést. 

 

Kelt: Budapesten, 2020. május 23. napján 

 

 

Aláírások: 

 

 

Nógrádi László 

elnök 

 

 

Hornyák Levente 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

dr. Szalay Kornél Géza 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


