
 

levezető elnök  jegyzőkönyvvezető  jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 

1 

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: 

 

2019. május 19. (vasárnap) 15 óra 30 perc, 

Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) B116-os terem 

 

III. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: Külön jelenléti íven vezetve 18 fő küldött, illetve 

pótküldött aláírásával. 

Az elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintet nélkül megállapítja, 

hogy a megismételt Küldöttgyűlés 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes. 

 

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

illetve a Szavazatszámláló Bizottságba elnököt és tagot választanak. 

15 óra 30 perckor dr. Kukorelli István, a Bencés Diákszövetség elnöke megnyitja a Küldöttgyűlést és 

köszönti a megjelenteket. Ezt követően Deli Gergely, a Bencés Diákszövetség főtitkára felolvassa a 

névsort. 

Dr. Kukorelli István a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Mészáros Józsefet, tagjának Bálint 

Györgyöt javasolja, akik elfogadták a jelölést. Más jelölés nem érkezett. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (16 igen, 0 nem, 2 tartózkodás (Mészáros József, Bálint György) 

mellett) meghozta az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

1/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Mészáros Józsefet, a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjának Bálint Györgyöt megválasztotta. 

Dr. Kukorelli István jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kovács Pétert javasolja, aki elfogadta a jelölést. Más 

jelölés nem érkezett. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (dr. Kovács Péter) mellett) meghozta 

az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

2/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kovács Pétert megválasztotta. 

Dr. Kukorelli István jegyzőkönyv hitelesítőnek Szentirmay Istvánt és Hardi Tituszt javasolja, akik 

elfogadták a jelölést. Más jelölés nem érkezett. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

3/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítik: Szentirmay István és Hardi Titusz OSB. 
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Dr. Kukorelli István levezető elnöknek Deli Gergely, főtitkárt javasolja, aki elfogadta a jelölést. Más 

jelölés nem érkezett. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

4/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés levezető elnöke: Deli Gergely 

Dr. Kukorelli István átadja a szót a levezető elnöknek. 

 

V. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintet nélkül 

ismételten megállapítja, hogy a megismételt Küldöttgyűlés 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

VI. Napirend 

Napirend előtt Hardi Titusz atya felolvassa Főapát Úr Küldöttgyűlésnek címzett köszöntő levelét. 

Napirend előtt Magassy Dániel tájékoztatást ad a május 18-i győri öregdiák találkozóról. 

Meghívóban megküldött napirendi pontok: 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. 

Szavazatszámláló Bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása 

2. Napirend elfogadása 

3. A Bencés Diákszövetség 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

4. A Bencés Diákszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása 

5. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnök jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

6. Titkos szavazás az elnök személyéről 

7. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

8. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az alelnök jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

9. Titkos szavazás az alelnök személyéről 

10. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

11. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, a főtitkár jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

12. Titkos szavazás a főtitkár személyéről 

13. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

14. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnökségi tagjelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

15. Titkos szavazás az elnökségi tagok személyéről 

16. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

17. Nyílt szavazás a Jelölő Bizottság elnökéről és tagjairól 

18. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

19. Zárszó 

 

Dr. Tóth Csaba kéri az előzetesen kiküldött hivatalos meghívóban szereplő napirend kiegészítését a 

Zárszó előtt egy „Egyebek” napirendi ponttal, ahol ő és Solymosi Balázs beszámolnak a 

szervezetfejlesztés érdekében végzett eddigi tevékenységükről. 

 

Juhász Norbert: a napirendben nem szerepel a Felügyelőbizottság beszámolója, ezt kéri beilleszteni a 

napirendbe. 

 

Deli Gergely: a Felügyelőbizottság beszámolója a szokásos módon a 3. napirendi pont keretében kerül 
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ismertetésre, külön módosítást nem igényel, dr. Tóth Csaba javaslatát pedig a Zárszót megelőzően a 

19. napirendi pontként teszi szavazás tárgyává. Más módosító indítvány nem érkezett. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) meghozta az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

5/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés az előzetesen kiküldött napirendet kiegészíti egy 19. Egyebek napirendi ponttal, 

amelynek keretében dr. Tóth Csaba és Solymosi Balázs beszámolnak az eddigi 

intézményfejlesztési munkájukról. 

Ezt követően a végleges napirendről szavaz a Küldöttgyűlés. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

6/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés az 5/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozattal kiegészített napirendet elfogadja. 

Elfogadott napirend: 

1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. 

Szavazatszámláló Bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása 

2. Napirend elfogadása 

3. A Bencés Diákszövetség 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

4. A Bencés Diákszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása 

5. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnök jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

6. Titkos szavazás az elnök személyéről 

7. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

8. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az alelnök jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

9. Titkos szavazás az alelnök személyéről 

10. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

11. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, a főtitkár jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

12. Titkos szavazás a főtitkár személyéről 

13. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

14. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnökségi tagjelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

15. Titkos szavazás az elnökségi tagok személyéről 

16. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

17. Nyílt szavazás a Jelölő Bizottság elnökéről és tagjairól 

18. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

19. Egyebek: beszámoló az intézményfejlesztési munkáról 

20. Zárszó 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

VII. További határozathozatal 

 

3. A Bencés Diákszövetség 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

Elsőként Hír József Gyula, a Bencés Diákszövetség Felügyelőbizottságának elnöke ismerteti az FB 

jelentését a BDSZ 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. A Jelentés a küldöttek részére kiosztásra 

került, így azt a küldöttek teljes terjedelmében megismerték. A Felügyelőbizottság a 2018. évi 
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beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

Deli Gergely megköszöni az alapos és jóindulatú beszámolót és a Felügyelőbizottság munkáját. 

Röviden reagál az elhangzottakra. 

Csiky Lajos a rövid lejáratú kötelezettségek további részletezését javasolja. 

Juhász Norbert: szeretnék információt kapni, hogy az NCA-nak mit kellett fizetni és miért. 

Deli Gergely megválaszolja. 

Mészáros József indítványa: az elfogadást javaslom a küldöttgyűlésnek, azzal a kitétellel, hogy az új 

főtitkár 60 napon belül megválaszolja a Felügyelőbizottság azon kérdéseit, amelyek megválaszolására 

a helyszínen nincs lehetőség. 

Dr. Magassy Dániel: A jelenlegi főtitkárnak tegyük kötelezettségévé, hogy támogatja az új főtitkár 

munkáját. 

Deli Gergely: nagyon szívesen közreműködök. Szavazásra bocsátja a következőt: a Küldöttgyűlés 

felhívja az új főtitkárt, hogy 60 napon belül válaszolja meg a Felügyelőbizottság azon kérdéseit, 

amelyek megválaszolására a helyszínen nincs lehetőség, továbbá a Küldöttgyűlés felszólítja a jelenlegi 

főtitkárt, hogy támogassa az új főtitkár munkáját. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (15 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett) meghozta az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

7/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés felhívja az új főtitkárt, hogy 60 napon belül válaszolja meg a Felügyelőbizottság 

azon kérdéseit, amelyek megválaszolására a helyszínen nincs lehetőség, továbbá a Küldöttgyűlés 

felszólítja a jelenlegi főtitkárt, hogy támogassa az új főtitkár munkáját. 

Ezt követően a Küldöttgyűlés szavaz a Bencés Diákszövetség 2018. évi beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadásáról. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) meghozta az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

8/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési Határozat 

A Küldöttgyűlés a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Bencés Diákszövetség 2018. 

évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját – ahol a 2018. december 31-i fordulónapra 

elkészített mérleg főösszege 9.704 E Ft, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 800 E Ft 

nyereség, a tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 E Ft –, valamint a közhasznúsági 

mellékletet elfogadja. 

4. A Bencés Diákszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása 

A Bencés Diákszövetség 2019. évi költségvetés tervezetét a küldöttek előzetesen megkapták. 

Deli Gergely: a Felügyelőbizottság nem javasolja a 2019. évi költségvetés elfogadását két okból: a 

bevételi oldal az FB véleménye szerint nem megalapozott, a kiadási oldalon pedig bizonyos tételek 

alultervezettek. 

Hír József Gyula: a bevételi oldalt alátámasztó dokumentumok egy részét nem látta az FB. 

Deli Gergely: 2019. évre is már érkezett jelentősebb összegű támogatás, amit a bevétel tervezésekor 

figyelembe vett. Javasolja a kifogásolt tételek korrekcióját. 
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A Küldöttgyűlés tanácskozás után, nyílt szavazással (17 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett) meghozta 

az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

9/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési Határozat 

A Küldöttgyűlés az előterjesztett 2019. évi költségvetés bevételi tervét 400 E Ft-tal 5.525 E Ft-ról 

5.125 E Ft-ra csökkenti és ezzel összhangban módosítja a kiadási tervet, így a bevételi terv és 

kiadási terv egyező végösszege 5.125 E Ft. 

Ezt követően a végleges költségvetésről szavaz a Küldöttgyűlés. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

10/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség – 9/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozattal módosított 

– 2019. évi költségvetési tervét elfogadja, ahol a bevételi terv és kiadás terv egyező végösszege 

5.125 E Ft. 

 

5. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnök jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

Szabó Tibor Zsombor, a Jelölő Bizottság képviseletében ismerteti a beérkezett jelöléseket. 

Az ÉK-Magyarországi Területi Szervezet, a Budapesti Területi Szervezet és a Győri Területi Szervezet 

is Nógrádi Lászlót (Ph66) jelölte a Bencés Diákszövetség elnökének. Más jelölés sem előzetesen, sem 

a helyszínen nem történt. 

Deli Gergely megállapítja, hogy az elnöki pozícióra az egyetlen jelölt Nógrádi László (Ph66). A jelölt 

nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést. 

Ezt követően Nógrádi László röviden bemutatkozott a Küldöttgyűlésnek. 1966-ban érettségizett 

Pannonhalmán, részletesen ismertette szakmai életútját és céljait, amit a BDSZ elnökeként szeretne 

megvalósítani. 

Mészáros József elmondja, hogy az elnököt a Küldöttgyűlés titkos szavazás keretében választja meg, 

részletesen ismerteti a titkos szavazás menetét. A szavazólapok véglegesítése, hitelesítése megtörtént. 

6. Titkos szavazás az elnök személyéről 

A Küldöttgyűlés titkos szavazással szavaz az elnök személyéről. 

7. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

A titkos szavazást követően Mészáros József ismerteti a szavazás végeredményét: 18 érvényes 

szavazás történt és egyhangúlag megválasztásra került Nógrádi László az elnöki pozícióba. 

Deli Gergely kihirdeti az alábbi határozatot: 

11/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség elnökének Nógrádi Lászlót (Ph66) a következő 4 évre 

megválasztotta. 

 

8. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az alelnök jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

Szabó Tibor Zsombor, a Jelölő Bizottság képviseletében ismerteti a beérkezett jelöléseket. 

Az ÉK-Magyarországi Területi Szervezet, a Budapesti Területi Szervezet és a Győri Területi Szervezet 

is dr. Jobbágy Lajost (Ph69/A) jelölte a Bencés Diákszövetség alelnökének. Más jelölés sem 
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előzetesen, sem a helyszínen nem érkezett. 

Deli Gergely megállapítja, hogy az alelnöki pozícióra az egyetlen jelölt dr. Jobbágy Lajos (Ph69). A 

jelölt nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést. 

Ezt követően dr. Jobbágy Lajos röviden bemutatkozott a Küldöttgyűlésnek. 1969-ben érettségizett 

Pannonhalmán, részletesen ismertette szakmai életútját és céljait, amit a BDSZ alelnökeként szeretne 

megvalósítani. 

Mészáros József elmondja, hogy az alelnököt a Küldöttgyűlés titkos szavazás keretében választja 

meg, részletesen ismerteti a titkos szavazás menetét. A szavazólapok véglegesítése, hitelesítése 

megtörtént. 

9. Titkos szavazás az alelnök személyéről 

A Küldöttgyűlés titkos szavazással szavaz az alelnök személyéről. 

10. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

A titkos szavazást követően Mészáros József ismerteti a szavazás végeredményét: 17 érvényes 

szavazás történt: 17 igen szavazattal megválasztásra került dr. Jobbágy Lajos az alelnöki pozícióba. 

Deli Gergely kihirdeti az alábbi határozatot: 

12/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség alelnökének dr. Jobbágy Lajost (Ph69) a következő 4 

évre megválasztotta. 

 

11. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, a főtitkár jelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

Szabó Tibor Zsombor, a Jelölő Bizottság képviseletében ismerteti a beérkezett jelöléseket. 

Az ÉK-Magyarországi Területi Szervezet, a Budapesti Területi Szervezet és a Győri Területi Szervezet 

is dr. Tóth Csabát jelölte a Bencés Diákszövetség főtitkárának. 

Dr. Tóth Csaba nyilatkozott, hogy nem vállalja a jelölést. Más jelölés eddig nem érkezett. 

Felmerült lehetséges jelöltként Deli Gergely, de ő a továbbiakban nem tudja vállalni a főtitkári 

pozíciót, viszont nagyon szívesen segít az új főtitkárnak. 

A Küldöttgyűlés rövid tanácskozása után Hornyák Levente, a Bencés Diákszövetség 

Felügyelőbizottságának tagja elmondja, hogy szívesen vállalná a főtitkári pozíciót, és megválasztása 

esetén ezzel egyidejűleg a Felügyelőbizottsági tagságról azonnali hatállyal lemond, tekintettel arra, 

hogy a két tisztség összeférhetetlen. 

Ezt követően Dr. Tóth Csaba és Juhász Norbert (Budapesti Területi Szervezet) is Hornyák Leventét 

jelölte a Bencés Diákszövetség főtitkárának. Más jelölés nem érkezett. 

Hornyák Levente nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelölést, és bejelenti a Küldöttgyűlésnek, hogy a 

Felügyelőbizottsági tagságról azonnali hatállyal lemond. 

Deli Gergely megállapítja, hogy a főtitkári pozícióra az egyetlen jelölt Hornyák Levente (Ph08), a 

jelölt nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést, és a Felügyelőbizottsági tagságról azonnali hatállyal 

lemondott, így összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

Ezt követően Hornyák Levente röviden bemutatkozott a Küldöttgyűlésnek. 2008-ban érettségizett 

Pannonhalmán, ismertette szakmai életútját és céljait, amit a BDSZ főtitkáraként szeretne 

megvalósítani. 

Mészáros József elmondja, hogy a főtitkárt a Küldöttgyűlés titkos szavazás keretében választja meg, 

részletesen ismerteti a titkos szavazás menetét. A szavazólapok véglegesítése, hitelesítése megtörtént. 
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12. Titkos szavazás a főtitkár személyéről 

A Küldöttgyűlés titkos szavazással szavaz a főtitkár személyéről. 

13. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

A titkos szavazást követően Mészáros József ismerteti a szavazás végeredményét: 17 érvényes 

szavazás történt: 17 igen szavazattal megválasztásra került Hornyák Levente a főtitkári pozícióba. 

Deli Gergely kihirdeti az alábbi határozatot: 

13/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a Bencés Diákszövetség főtitkárának Hornyák Leventét (Ph08) a következő 4 

évre megválasztotta. 

 

14. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnökségi tagjelöltek bemutatása és 

bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése 

Szabó Tibor Zsombor, a Jelölő Bizottság képviseletében ismerteti a beérkezett jelöléseket: Juhász 

Norbert, dr. Szalay Kornél Géza, Péter Tamás, dr. Varga Gábor, Papp Károly, Szabó Tibor Zsombor, 

Maróth Miklós, Hardi Titusz OSB és dr. Kovács Péter 

A „Renddel való kapcsolattartásért felelős” elnökségi tagnak Hardi Tituszt OSB jelölték, erre a 

pozícióra más jelölés nem érkezett. A jelölt nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést. 

Szabó Tibor Zsombor nyilatkozott arról, hogy a jelölést nem vállalja, Maróth Miklós nyilatkoztatása 

pedig sikertelen volt. A többi jelölt nyilatkozott arról, hogy elfogadja a jelölést. 

Más jelölés sem előzetesen, sem a helyszínen nem érkezett. 

Deli Gergely lezárja a jelölési folyamatot és megállapítja, hogy az elnökségi tagjelöltek a következő 

személyek: Juhász Norbert, dr. Szalay Kornél Géza, Péter Tamás, dr. Varga Gábor, Papp Károly, Hardi 

Titusz OSB és dr. Kovács Péter 

Ezt követi az elnökségi tagjelöltek rövid bemutatkozása. 

Mészáros József elmondja, hogy az elnökségi tagokat a Küldöttgyűlés titkos szavazás keretében 

választja meg, részletesen ismerteti a titkos szavazás menetét. A szavazólapok véglegesítése, 

hitelesítése megtörtént. 

15. Titkos szavazás az elnökségi tagok személyéről 

A Küldöttgyűlés titkos szavazással szavaz az elnökségi tagokról. 

16. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

A titkos szavazást követően Mészáros József ismerteti a szavazás végeredményét: 

Hardi Titusz OSB: 17 igen szavazat 

Péter Tamás: 17 igen szavazat 

Dr. Kovács Péter: 15 igen szavazat 

Juhász Norbert: 14 igen szavazat 

Dr. Szalai Kornél Géza: 11 igen szavazat 

Dr. Varga Gábor: 11 igen szavazat 

Papp Károly: 8 igen szavazat 
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Deli Gergely kihirdeti az alábbi határozatot: 

14/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a „Renddel való kapcsolattartásért felelős” elnökségi 

tagnak Hardi Tituszt OSB a következő 4 évre megválasztotta. 

Deli Gergely kihirdeti az alábbi határozatot: 

15/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése elnökségi tagnak Péter Tamást, dr. Kovács Pétert, 

Juhász Norbertet, dr. Szalai Kornél Gézát és dr. Varga Gábort a következő 4 évre 

megválasztotta. 

 

17. Nyílt szavazás a Jelölő Bizottság elnökéről és tagjairól 

Deli Gergely: lejárt a korábbi Jelölő Bizottság mandátuma. Nyílt szavazással döntünk a bizottság 

elnökéről és tagjairól. 

A Jelölő Bizottság elnökének dr. Tóth Csabát javasolják, aki elfogadja a jelölést. 

A Jelölő Bizottság tagjának Deli Gergelyt javasolják, aki elfogadja a jelölést. 

18. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással (17 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett) meghozta az alábbi 

Küldöttgyűlési határozatot: 

16/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a Jelölő Bizottság elnökének dr. Tóth Csabát 

megválasztotta. 

A Küldöttgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag meghozta az alábbi Küldöttgyűlési határozatot: 

17/2019. (V. 19.) Küldöttgyűlési határozat 

A Bencés Diákszövetség Küldöttgyűlése a Jelölő Bizottság tagjának Deli Gergelyt 

megválasztotta. 

19. Egyebek: beszámoló az intézményfejlesztési munkáról 

Dr. Tóth Csaba és Solymosi Balázs részletesen beszámol a Küldöttgyűlésnek a folyamatban lévő 

szervezetfejlesztési munkáról. 

20. Zárszó 

Deli Gergely, leköszönő főtitkár: Köszönöm az elmúlt 8 évet, életem nagyon különleges és szép 

szakasza volt. Ezúton szeretnék bocsánatot kérni Németh Szilárdtól. Sosem irányult az ő személye 

ellen a tevékenységem, nem akartam megbántani őt. Bízom benne, hogy kiengesztelődik és kreatív 

energiájával jelen lehet majd a Diákszövetség életében. 

dr. Kukorelli István, leköszönő elnök: Köszönöm a 8 évnyi bizalmat. Amit vállaltunk, nem többet és 

nem kevesebbet, azt próbáltuk teljesíteni: megőrizni a BDSZ működőképességét, stabilitását és 

törvényességét a bíróság előtt. Ezek sikerültek. Nem vagyok pesszimista a jövőt illetően: van mire 

építkezni. Nem hinném, hogy süllyedő hajóról szól a történet, mert sok közösség van - ezek együtt 

jelentik a közösséget, a Diákszövetséget. Sok sikert és türelmet kívánok az új tisztségviselőknek. 

Egyfajta folyamatosság is lesz majd, amit fontosnak tartok. 
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Nógrádi László, megválasztott elnök: Az első a köszönet szava. Köszönet azoknak, akik megtiszteltek 

bizalmukkal. Köszönöm az elődök munkáját is: Habsburg Ottó, Szalai Béla, Faber Miklós, Kozma 

Imre, Bischof Péter és Kukorelli István - nélkülük nem ülhetnénk itt. Köszönet azoknak, akik vállalták 

a tisztségeket most. Nekünk új körülmények között kell úrrá lennünk, nekünk küldetésünk van: a 

keresztény értékek védelme, hazafias és elkötelezett értékvédelmet kell vállalunk. Szent Benedek 

gondviselő szemei nézzenek ránk! A legfontosabb feladat a saját identitás megerősítése: vissza kell 

térni az alapító atyák által részletezett identitáshoz. Bízom benne, hogy Titusz atya ebben igazi partner 

lesz. Vezéreljen minket a mai evangéliumi tanítás: “Szeressétek egymás, mint én szerettelek titeket!” 

Énekeljük el a Szent Benedek himnuszt! 

Deli Gergely ezek után megköszöni a jelenlétet, majd 18 óra 15 perckor berekeszti a Küldöttgyűlést. 

 

Kelt: Budapest, 2019. május 19. 

 

Aláírások: 
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