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JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Piarista Diákszövetség 2015. 

évi rendes közgyűléséről 
2015. április 11. 

 

 
Helyszín: a Budapesti Piarista Gimnázium kápolnája, 1052 Budapest Piarista utca 1. 
Jelen vannak: a Diákszövetség tagjai az 1. sz. alatt melléklet jelenléti íve szerint, 42 fő. 
Időpont: 9 óra. Strommer Pál alelnök megállapítja a közgyűlés határozatképtelenségét és egyben a 
hirdetés szerint 10 órára ismételten összehívja azt.  
 

1. napirendi pont: Szentmise 
A jelenlévők szentmisén vesznek részt, amelyet Borián Tibor SchP, a Diákszövetség rendi összekötője 
mutatott be.    

 
A második időpontra (10 óra) összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül 
határozatképes.  
Mindenki elfoglalta helyét.  
 

2. napirendi pont: Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása. 
Strommer Pál, alelnök üdvözli a résztvevőket és megnyitja a közgyűlést. 
A megjelentek eléneklik a magyar Himnuszt. 
Strommer Pál javaslatot tesz a közgyűlés tisztségviselőire: levezető elnöknek Oberfrank Ferenc, 
elnököt ajánlja.  

 
A Közgyűlés 2015/04/11/1. sz. határozata: 

A közgyűlés 42 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

közgyűlés levezető elnökét. 
 
Strommer Pál jegyzőkönyv-vezetőnek önmagát ajánlja, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Oberfrank 
Ferencet és Borza Györgyöt kéri fel. 

 
A Közgyűlés 2015/04/11/2. sz. határozata: 

A közgyűlés 42 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét és hitelesítőit. 
 
Strommer Pál átadja a szót Oberfrank Ferencnek, a közgyűlés levezető elnökének. 
Oberfrank Ferenc köszönti a megjelenteket, üdvözli a hűségeseket, akik eljöttek a közgyűlésre. 
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3. napirendi pont: A napirend elfogadása. 
Oberfrank Ferenc felkérésére a meghívóban meghirdetett napirendhez (2. számú melléklet) nem 
érkezik hozzászólás, a közgyűlés szavaz a napirendről. 
 

A Közgyűlés 2015/04/11/3. sz. határozata: 

A napirendet 42 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

közgyűlés. 
 

4. napirendi pont: Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és 
szavazás az elfogadásukról  
A betegség miatt távolmaradó Várgedő Tamás, a Választmányi elnökének a kiegészítését az elnök és 
a főtitkár belefoglalja a saját felszólalásába. 
 
Oberfrank Ferenc elnök:  

Bevezetőjében megemlékezik Rákóczi Ferencről, akinek halál évfordulója néhány napja volt, és 

akinek hatása a magyar közéletre történelmünkben mindmáig folyamatosan fellelhető. 

Megemlékezik arról is, hogy a mai nap a „Költészet napja”. A piarista iskolák a magyar irodalom 

számára számos kiemelkedő költőt adtak. A piaristák és a piarista diákok jelentős szerepet 

játszottak a magyar tudományban, a művészetekben és a közéletben. 

 Az Elnökség kibővített üléseken határozta meg stratégiáját és annak végrehajtását. A 

Diákszövetség alapvető céljaival összhangban törekszik ápolni és fejleszteni kapcsolatát a piarista 

renddel és a piarista iskolákkal.  

Oberfrank Ferenc beszámol a központi iroda működésének átalakításáról, amit indokol a 

választott vezetők munkájának intenzív segítése, a Diákszövetség kommunikációjának javítása, az 

eddigi tagnyilvántartási és tagdíj-beszedési munka folytatása. Az átalakítás a felmerülő új 

feladatok miatt személyi változással is együtt járt. Csepely Péternek kiemelt köszönet jár az eddig 

elvégzett munkájáért. 

A Hagyományőrző bizottság eddigi munkája is dicséretet érdemel, különösen a tavalyi jubileumi 

ünnep előkészítése és megszervezése. A Diákszövetség szeretné, ha a bizottság továbbra is 

gondoskodna hagyományos ünnepségeink méltó megtartásáról. A bizottság eddigi elnökét Osváth 

Józsefet Oberfrank Ferenc elnöki tanácsadónak kérte fel, amit Osváth József elfogadott. Az új 

tisztségre tekintettel az elnökség Osváth Józsefet felmentette Hagyományőrző bizottsági elnöki 

tisztéből. A bizottság legközelebbi ülésén új elnököt választ. 

Oberfrank Ferenc megállapítja, hogy a Diákszövetség munkájában egy újabb generáció, a 30-40 

közöttiek aktív szerepvállalással vesznek részt, ami lendületet adott több területen a 

tevékenységünknek, így 

 tanáraink megbecsülő közeltartásának, 

 szociális tevékenységünknek, 

 tagozataink támogatásának, amivel a fiatalokat kívánunk megszólítani, generációkat 

együttműködésre bíztatni, 

 a kommunikációnk szervezeti, tartalmi és formai megújításának (ebben külön köszönet 

illeti Borián Tibort, rendi összekötőnket), 
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 kapcsolattartásunkat a piarista renddel. 

Oberfrank Ferenc kérésére Strommer Pál beszámol Labancz Zsolt tartományfőnök úrral, Urbán 

József igazgató úrral, Szakál Ádám asszisztens úrral folytatott megbeszéléseiről és az Elnökség új 

kezdeményezéseiről:  

 A Diákszövetség (a közhasznúsági státusza megerősítése érdekében is) regisztrálta magát 

önkéntesek foglalkoztatására. A Szövetségen belüli önkéntesség szervezettebbé tétele 

szisztematizálja eddigi működésünket (például: Barátok Útja), de lehetőséget teremt az 

iskolák és a rend támogatására is, igényük szerint. 

 Személyes kapcsolat ápolása, mélyítése a rend tagjaival, kiemelt módon az idősebb 

piaristákkal (például: Piarista Akadémia) 

Oberfrank Ferenc a Diákszövetséget képviselve több fórumon szólt nehéz társadalmi kérdésekről. 

A Piarista Diákszövetség egyik küldetése, hogy termékeny, ha szükséges, tiszteletteljes kritikával, 

ám mindig pontosan fogalmazó dialógusokban segítse a magyar keresztény értelmiség 

véleményének kialakítását társadalmi kérdésekben. 

Török Bernát főtitkár: 

Megválasztása utáni első évben a megígért és beváltott támogatás, az Elnökségben és a 

Diákszövetség működésében megélt csapatmunka, a rend vezetőinek nyitottsága segítette ellátni 

összetett feladatát. 

A szervezet működtetéséről: 

 Az új Polgári Törvénykönyvek és a Civil szervezetek működését szabályozó új törvénynek 

megfelelő változásokat a Magyar Piarista Diákszövetség és az Piarista Alapítvány is 

átvezette alapító okiratain, ezen változások törvényszéki eljárásai lezárultak. A Piarista 

Alapítvány új kuratóriuma Bognár László vezetésével is bejegyzésre került. 

 Az új szabályoknak megfelelő működtetés megvalósul (például: az Elnökség üléseinek 

időbeli meghirdetése, nyilvánossá tétele és jegyzőkönyvvel való dokumentálása). 

 Az iroda áttért az új működési módra. Csepely Péternek a főtitkár is megköszöni alapos 

munkáját, támogatását, és más területeken továbbra is számít a segítségére. Az új 

segítőnk Császár Dániel, aki működésünk kiterjedő informatikai hátterét hatékonyan tudja 

használni. 

 Működik az új honlapunk www.mpdsz.hu címen, a régi honlapot pedig lekapcsoljuk. Török 

Bernát megköszöni a fejlesztő és működtető csapat (Kovács Lóránt, Mikecz Tamás, 

Strommer Domonkos és Bognár László) eddigi munkáját. 

 Eredményesen pályáztunk 2014-ben és 2015-ben is nyújtottunk be programokra és 

működtetésre vonatkozó pályázatokat a Nemzeti Együttműködési Alapnak. Az új 

pályázatok elbírálása folyamatban van. 

Új kezdeményezéseinkről: 

 Bognár László vezetésével elindult a Karitász munkacsoport munkája. Felméri a 

rászorulókat, szervezett keretet szab karitatív tevékenységünknek, kezeli a Szövetséghez 

beérkező, a piarista nevelést támogató adományt. 

http://www.mpdsz.hu/
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 Elindult a Piarista Akadémia, ahol piarista tanárok a saját kutatási területükről tartanak 

kurzust érdeklődő öregdiákok számára. (Soczó Ferenc: Filozófia előadásai) 

 A Piarista Szalon gondos tervezés után meghirdette első összejövetelét 2015. április 30-ra. 

Célja: 

o találkozási alkalmak teremtése, 

o a megszokott közönség mellett fiatalok megszólítása, 

o közösségi, társadalmi dialógus. 

 Várgedő Tamás szervezésében Budapesten találkoztak képviselőink a lengyel és az osztrák 

piarista diákszövetségek képviselőivel. Bár látszanak a szervezetszerű együttműködésnek 

korlátai, de a rendszeres tapasztalatcsere reális és gyümölcsöző cél.  

Oberfrank Ferenc az előzőeket még egy kezdeményezéssel egészíti ki: gyűjtsük kötetbe 

öregdiákok értékes visszaemlékezéseit a piarista iskolákról.  

Hozzászólások, vita a 4. napirendi ponthoz: 

Hozzászóló: A beszámolók lényegre törőek voltak. Mivel Ferenc pápa többször buzdította a 

keresztényeket közéleti aktivitásra, mivel Kalazancius társadalmi küldetése 

rendkívül aktuális és mivel iskoláink hatása máig hat, ezért üdvözli 

kezdeményezéseinket, amikkel teret adunk dialógusra társadalmi kérdésekben. 

Hozzászóló: Bíztatásként elmondja, hogy az Egyesült Államokban megszervezte magyar 

szerzetesi iskolák öregdiákjainak találkozóját. 

Strommer Pál: Több együttműködési fórumban is dolgozunk: Pax Hungarica, fiatal (jezsuita, 

ciszterci, bencés, ferences, piarista) öregdiákok újrainduló kerekasztal 

beszélgetése, Keresztény Civil Szervezetek Fóruma. 

Oberfrank Ferenc: Jelentős szerepet játszott a Diákszövetség szervezésében összeült 

kerekasztal rendszeres munkája az erkölcstan oktatás közoktatási 

bevezetésében. 

Barsai János: A Budapesti Tagozat aktívan szervez programokat lelkigyakorlatokat. Hernádi 

Zsoltnak köszöni a szervezést, a Diákszövetség vezetőségének pedig a tagozat 

újraindítását, amiben megvalósul a generációk együttműködése. Gratulál 

Török Bernátnak az egyéves főtitkári munkájához. 

Oberfrank Ferenc: Hernádi Zsolt nevéhez fűződik még a Piarista bor is. 

Borza György: Fontos a nemzetközi kapcsolataink ápolása. Külön megemlékezik kolozsvári öregdiák 
társainkról. Üdvözli idős diáktársaink támogatását, önmaga is vett részt 80 éves érettségi találkozón, 
javasolja az elhagyatott, magányos, beteg szegény öregdiákok felkutatását és anyagi támogatását. 
Kevés teret kapott a kommunikációnkban 100 éves diáktársaink felköszöntése. Felhívja a jelenlévők 

figyelmét Szabó László atya Sárospatakon tartott újszerű és színvonalas előadására, amelyben 
a fiatalok pasztorációjával foglalkozik. Javasolja, hogy írjunk nyugdíjas tanáraink életútjáról, 
jelentősebb megnyilvánulásairól, aki még képes rá, tőlük kérjünk „önéletrajzot”, készítsünk 
interjúkat. Ne hagyjuk elveszni értékes, közérdekű gondolataikat, nemcsak halottak napján 
éljenek tovább emlékezetünkben, hanem munkájuk jelenjenek meg néhány oldalon a 
levéltárban is! A kitűntek pedig a Piarista Múzeumban is.  
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Pesty László: Felhívja a figyelmet azokra az idős tagtársainkra, akik sokat dolgoztak a 

Diákszövetségért, emlékezzünk meg róluk! 

Nagy Dezső: Sok fiatal nem ismeri elődeinket. Szükség van hiteles példákra, ezért felajánlja 

segítségét ilyen hiteles példák összegyűjtésében. Üdvözli az újságunk cikkeit, 

Hírleveleink különszámait egykori tanárainkról. 

Csepely Péter: Kolozsváron jogilag megszűnt az öregdiákok szövetsége, és nincs helyük, ahol 

összegyűlhetnének.  

Borza György: Van-e mód a kolozsvári öregdiákok beléptetésére a Magyar Piarista 

Diákszövetségbe? 

Oberfrank Ferenc: Köszöni a jelzést, próbálunk segíteni. A beléptetés lehetőségét 

megvizsgáljuk. 

Csepely Péter: Vannak még nem publikált fotók azokról a találkozókról, ahol a 100 éves 

diáktársainkat köszöntötték a képviselőink. 

Borián Tibor: Az erdélyi rendtartomány generálisi delegátusa Ruppert József rendszeresen 

jár Erdélybe, pontos információkkal rendelkezik. 

A Közgyűlés 2015/04/11/4. sz. határozata: 

A közgyűlés 42 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

választott vezetők beszámolóit. 

 

5. napirendi pont: Az MPDSZ 2014. évi beszámolójának és a közhasznúsági 
mellékletnek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és 
elfogadása – Vita és határozathozatal 
 
Svastits Géza ismerteti a honlapokon közzétett és a helyszínen is kifüggesztett Éves Beszámolót és 
Közhasznúsági Mellékletet (3. sz. melléklet), és annak összefüggéseit. A 4. sz. melléklet diái 
számszakilag ezzel teljes mértékben megegyező, de a nagyközönség számára érthetőbb módon 
mutatja be a gazdálkodás alakulását. A Kincstárnok csak a legfontosabb szempontokra hívja fel a 
figyelmet.  
dr. Török Bernát főtitkár felolvassa a Felügyelő Bizottság jelentését (5. sz. melléklet) az MPDSZ 2014. 
évi pénzügyi beszámolójáról. Az FB a beterjesztett pénzügyi beszámolót elfogadásra ajánlja. 

Hozzászólások, vita az 5. napirendi ponthoz: 

Borza György: Felhívja a Közgyűlés figyelmét arra  a tényre, hogy 2010 és 2014 között a tagdíj 

befizetés duplájára nőtt. 

A Közgyűlés 2015/04/11/5. sz. határozata: 

A közgyűlés egyhangúan 42 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

Magyar Piarista Diákszövetség 2014. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági 
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jelentését 8946 eFt mérlegfőösszeggel, 2359 eFt céltartalékba helyezésével és 147 eFt  

mérleg szerinti eredménnyel.  
 

6. napirendi pont: Az MPDSZ 2015. évi költségvetésének ismertetése és 
elfogadása – Vita és határozathozatal 
Svastits Géza ismerteti a honlapokon közzétett és a helyszínen is kifüggesztett 2015-ös költségvetést 
(6. sz. melléklet), és annak összefüggéseit.  
dr. Török Bernát főtitkár felolvassa a Felügyelő Bizottság jelentését (5. sz. melléklet) az MPDSZ 2015. 
évi költségvetéséről. Az FB a beterjesztett költségvetést elfogadásra ajánlja. 
 

A Közgyűlés 2015/04/11/6. sz. határozata: 

A közgyűlés 41 szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazattal elfogadta a Magyar 

Piarista Diákszövetség 2015. évi költségvetését 11664 eFt bevételi tervvel, 11289 eFt 

kiadási tervvel, 375 eFt tervezett mérleg szerinti eredménnyel. 
 

7. napirendi pont: Kitüntetések átadása 
dr. Oberfrank Ferenc ismerteti a Magyar Piarista Diákszövetség 2015. évben adományozott 
kitüntetéseit, és a jelenlévőknek laudáció után átadja az erről szóló dokumentumot és érmet. 

 Antall József díjat kap Csepely Péter, 

 Antall József díjat kap Jusztin Ferenc, 

 Szűcs Ervin díjat kapnak Kiss Judit és Kiss Zoltán. 

 

8. napirendi pont: Agapé 
Oberfrank Ferenc bezárja a közgyűlést és agapéra hívja a megjelenteket. 
Borián Tibor vezetésével a Közgyűlés fohászként elénekli a Piarista himnuszt és a Szózatot. 
12.30-kor vége a Közgyűlésnek, amely agapéval zárul. 
 

Kmf. 
 
 

 

Strommer Pál 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

  

Oberfrank Ferenc 

hitelesítő 

Borza György 

hitelesítő 

 


