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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Bencés Diákszövetség működése során az alábbi közhasznú tevékenységekre
került sor 2015-ben.
A lista csupán az országos Bencés Diákszövetség által szervezett, támogatott, vagy a nevében megvalósított
programokat tartalmazza.
A tagszervezetek szintén számos, színes programmal gazdagították bencés közösségünket az elmúlt évben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Hírlevél
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hírlevél

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
tv. 5. § (1) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,980

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2015-ben a Bencés Diákszövetség Hírlevele két alkalommal jelent meg.
Az immáron hagyományosnak mondható stílus fenntartásában diáktársakból álló stáb áll rendelkezésre.
A tördelést és a grafikus teendőket diáktársunk, Manninger Dániel látja el. A lektorálás felelősségteljes
munkáját Barkó Gábor Ágoston OSB végzi. A főszerkesztői feladatokat Kovács Péter végzi

2.2. Május végi diáktalálkozók
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Május végi diáktalálkozók

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Az önkormányzatok tevékenységéről szóló 1991. évi XX.
tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

240

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Sor került a hagyományos május végi diáktalálkozókra is. A közös szentmisén való részvételen kívül, a Bencés
Diákszövetség Ösztöndíjpályázatának két 2015-ös nyertese (Pálla Péter, Schőgl Simon) is kihirdetésre került.

2.3. Kézfogás 2015
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kézfogás 2015

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
5. § (1) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A szerzetesi - egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett pedagógusok
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ünnepi találkozója Tihanyban. Előadást tartott dr. Maróth Miklós professzor úr. Felléptek Halmos Eszter,
Ötvös-Cseke Noémi, L. Kovács Ildikó, Zrínyi Orsolya és Zentai István művészek. Szikora József diáktársunk
beszélgetést moderált. Gondolatait elmondta és a záró szentmisét celebrálta Fazakas Z. Márton O. Praem. apát.

2.4. Mária zarándoklat Márianosztrán
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Mária zarándoklat Márianosztrán

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1)
bekezdése

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2015-ben a BDSZ Mária-zarándoklat helyszíne Radamos, egy a magyar-¬szlovén határ közelében megbúvó
kis falu volt.
A program a közeli Zrínyi¬ emlékhelyek (Csáktornya, Varasd, a végzetes vadkan¬baleset (?) erdei helyszíne)
végigjárásából, és egy lendvai napból állt (a zirciek közül néhányunknak, így jómagamnak is vannak lendvai
ősei), és kiegészült a dobronaki orchidea¬kertészet megcsodálásával, az esti borozgatással, és az éjszakába
nyúló énekfolyammal a Hubertus fogadóban. A programot vasárnapi szentmise foglalta keretbe
Tornyiszentmiklóson, melyet Szent Benedek himnuszával zártak.
A zarándoklatot dr. Jobbágy Lajos diáktársunk szervezte.

2.5. Bencés Nótahajó
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Bencés Nótahajó

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Helyi önkormányzatok tevékenységéről szóló 1991. évi
XX. tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

90

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2015-ben is megrendezésre került a Bencés Nótahajó.
A Nótahajón sör, bor, zsíros kenyér, jó hangulat, bencés diáktársak zenekara, cigány zene és egy felejthetetlen
este várta diáktársainkat. Az este során sor került a Bencés Diákszövetség fővárosi Egyetemi Tagozatának
bemutatkozására, új tagok felvételére.

2.6. IX. Bencés Jótékonysági Bál
Közhasznú tevékenység megnevezése:

IX. Bencés Jótékonysági Bál

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

350

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Kilencedik alkalommal került sor a Bencés Bálra 2015 januárjában. A fiatal szervezők: Kovács Péter, Szabó
Tibor Zsombor, Deák Péter, Kovács Balázs, Tóth Márton, Csiba Ferenc. Tavalyi mintára új helyszínen
- Budán - rendeztük meg: Larus Étterem és Rendezvényközpont.
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2.7. BDSZ naptár 2015
Közhasznú tevékenység megnevezése:

BDSZ naptár 2015

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
5. § (1) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

450

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A nagysikerű naptár kiadására 2015-ben is sor került. A Bognár Cecil OSB magvas gondolataival
és diáktársaink színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadvány Diákszövetségünk igazi büszkesége.
A naptár főszerkesztője Szabó Tibor Zsombor és Kovács Péter diáktársaink. Az idézeteket ők, valamint Deli
Gergely és dr. Németh Ágnes gyűjtötte és válogatta.

2.8. Adventi gyertyagyújtások Budapesten
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Adventi gyertyagyújtások Budapesten

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.
5. § (1) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99. éves korosztályok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 2015-ös adventi időszakban számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és a Bencés Öregdiákkórus
részvételével ismét sor került a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra a budapesti Egyetemi templomban.

2.9. Bencés Tanulmányi Ösztöndíj
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Bencés Tanulmányi Ösztöndíj

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 17. § (1) bekezdése

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

18-25. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

15

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2015-ben két egyetemista diáktársunk (Pálla Péter, Schőgl Simon) részesült a Bencés Diákszövetség
Ösztöndíjában. A pályázatra nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal
diáktársaink számára a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.

2.10. BDSZ Sportnap
Közhasznú tevékenység megnevezése:

BDSZ Sportnap

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

18-99. éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

180

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
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A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is a kispályás foci kapta a főszerepet, amelyre 12 csapat nevezett.
A lelkes szurkolókkal és a szervezőkkel együtt mintegy 80-an voltunk kint a pályán. Külön öröm volt, hogy
az 1994-ben végzettektől kezdve több korosztály is képviseltette magát az eseményen.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

225

100

BDSZ Ösztöndíj támogatás
BDSZ Iskola alap támogatás

0

0

140

480

0

0

Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány támogatása

100

0

Bencés Bál támogatása

100

100

Jáki Teodóz Emlékkötet támogatása

150

0

0

0

90

0

BDSZ Alapszervezetek támogatása
BDSZ Segély Alap támogatása

Immaculata Alapítvány támogatása
Konkoly Marinkó előadókörút támogatása
Pólók adományoazása hátrányos helyzetű diákok számára
2015 évi naptárak tagok részére
Összesen:

73

0

337

306

1 215

986

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

8 689

4 766

369

303

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

8 320

4 463

H. Összes ráfordítás (kiadás)

9 052

5 151

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

9 052

5 151

K. Adózott eredmény

- 363

- 385

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

Bencés Diákszövetség
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

264

150

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
1./ Hírlevél
2015-ben a Bencés Diákszövetség Hírlevele két alkalommal jelent meg.
Az immáron hagyományosnak mondható stílus fenntartásában diáktársakból álló stáb áll rendelkezésre.
A tördelést és a grafikus teendőket diáktársunk, Manninger Dániel látja el. A lektorálás felelősségteljes
munkáját Barkó Gábor Ágoston OSB végzi. A főszerkesztői feladatokat Kovács Péter végzi.
2./ Május végi diáktalálkozók
Sor került a hagyományos május végi diáktalálkozókra is. A közös szentmisén való részvételen kívül, a Bencés
Diákszövetség Ösztöndíjpályázatának két 2015-ös nyertese (Pálla Péter, Schőgl Simon) is kihirdetésre került.
Közhasznú tevékenység megnevezése: lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása,
a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése
3./ Kézfogás 2015
A szerzetesi - egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett pedagógusok
ünnepi találkozója Tihanyban. Előadást tartott dr. Maróth Miklós professzor úr. Felléptek Halmos Eszter,
Ötvös-Cseke Noémi, L. Kovács Ildikó, Zrínyi Orsolya és Zentai István művészek. Szikora József diáktársunk
beszélgetést moderált. Gondolatait elmondta és a záró szentmisét celebrálta Fazakas Z. Márton O. Praem. apát.
4./ Mária Zarándoklat Márianosztrán
2015-ben a BDSZ Mária-zarándoklat helyszíne Radamos, egy a magyar-¬szlovén határ közelében megbúvó
kis falu volt.
A program a közeli Zrínyi¬ emlékhelyek (Csáktornya, Varasd, a végzetes vadkan¬baleset (?) erdei helyszíne)
végigjárásából, és egy lendvai napból állt (a zirciek közül néhányunknak, így jómagamnak is vannak lendvai
ősei), és kiegészült a dobronaki orchidea¬kertészet megcsodálásával, az esti borozgatással, és az éjszakába
nyúló énekfolyammal a Hubertus fogadóban. A programot vasárnapi szentmise foglalta keretbe
Tornyiszentmiklóson, melyet Szent Benedek himnuszával zártak.
A zarándoklatot dr. Jobbágy Lajos diáktársunk szervezte.
5./ Bencés Nótahajó
2015-ben is megrendezésre került a Bencés Nótahajó.
Bencés Diákszövetség
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A Nótahajón sör, bor, zsíros kenyér, jó hangulat, bencés diáktársak zenekara, cigány zene és egy felejthetetlen
este várta diáktársainkat. Az este során sor került a Bencés Diákszövetség fővárosi Egyetemi Tagozatának
bemutatkozására, új tagok felvételére.
6./ IX. Bencés Jótékonysági Bál
Kilencedik alkalommal került sor a Bencés Bálra 2015 januárjában. A fiatal szervezők: Kovács Péter, Szabó
Tibor Zsombor, Deák Péter, Kovács Balázs, Tóth Márton, Csiba Ferenc. Tavalyi mintára új helyszínen
- Budán - rendeztük meg: Larus Étterem és Rendezvényközpont.
7./ BDSZ Naptár 2015
A nagysikerű naptár kiadására 2015-ben is sor került. A Bognár Cecil OSB magvas gondolataival
és diáktársaink színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadvány Diákszövetségünk igazi büszkesége.
A naptár főszerkesztője Szabó Tibor Zsombor és Kovács Péter diáktársaink. Az idézeteket ők, valamint Deli
Gergely és dr. Németh Ágnes gyűjtötte és válogatta.
8./ Adventi gyertyagyújtások Budapesten
A 2015-ös adventi időszakban számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és a Bencés Öregdiákkórus
részvételével ismét sor került a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra a budapesti Egyetemi templomban.
9./ Bencés Tanulmányi Ösztöndíj
2015-ben két egyetemista diáktársunk (Pálla Péter, Schőgl Simon) részesült a Bencés Diákszövetség
Ösztöndíjában. A pályázatra nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal
diáktársaink számára a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.
10./ BDSZ Sportnap
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is a kispályás foci kapta a főszerepet, amelyre 12 csapat nevezett.
A lelkes szurkolókkal és a szervezőkkel együtt mintegy 80-an voltunk kint a pályán. Külön öröm volt, hogy
az 1994-ben végzettektől kezdve több korosztály is képviseltette magát az eseményen.
11./ Bencés Flotta
A bencés flotta egyre több diáktársunkat tudhatja tagjai sorában. A 2015-ös évben is igen kedvező áron
vehették igénybe diáktársaink a szolgáltatásokat, és számos, a fizetési morált kedvezően befolyásoló
intézkedésre is sor került.
Az eseménnyel érintettek száma: 950 fő
Az eseményen dolgozó önkéntesek száma: 3 fő

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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