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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló
ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma:
Magyar Szakértői Holding Kft. (1115 Budapest, Ozorai utca 4.)
Nyilvántartási száma: 002082
Dr. Matukovics Gábor
Nyilvántartási száma: 003287

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet székhelye:
Bencés Diákszövetség
9090 Pannonhalma, Vár 1.
Iroda:
Mathias Corvinus Collegium
1016 Budapest, Somlói út 51.
Személyes ügyintézés bejelentkezés alapján:
1016 Budapest, Somló utca 51.
Postacím:
Bencés Diákszövetség MCC 1518 Budapest, Postafiók 155.

2.2. Azonosító adatok
A szervezet tagja a PAX HUNGARICA szervezetnek. A Bencés Diákszövetség besorolása, a
regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
Megyei nyilvántartási szám: 29/2008
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 43604/1989
Eljárt bíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Bencés Diákszövetség
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Jogerőre emelkedés dátuma: 1989. 08. 10.

2.3. Tevékenység általában
A Bencés Diákszövetség 1989 évben jött létre.
Az alakulás célja, a szervezet főbb közhasznú tevékenységei az alábbiak:
- A bencés öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és
fenntartása.
- A Pannonhalmi Szent Benedek Rend oktató-nevelő tevékenységének támogatása.
- A bencés iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása.
- Az egyházi iskolák diákszervezeteivel és az ezeket összefogó PAX HUNGARICA szervezettel való
kapcsolattartás.
- A rend iskoláiban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése.
- Közreműködés a bencés nevelés hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében.
- A nemzettudat fejlesztése és ápolása.
- Hozzájárulás a magyar társadalom erkölcsi felemelkedéséhez.
- A bencés hagyományokhoz kapcsolódó emlékek felkutatása, fenntartásuk, karbantartásuk támogatása,
kegyeleti helyek ápolása.
- Ünnepségek szervezésében való részvétel, kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi
életben, a nemzedékek közötti szellemi-érzelmi kapcsolatok ápolása.
- Szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának
megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítse. - Szellemi és lelki egészségünk
ápolása. A külföldön élő diáktársaink részére
- A kapcsolatteremtés elősegítése a közös bencés hagyományok alapján, az egyetemes bencés rend
oktató-nevelő tevékenységének figyelemmel kísérése.
- A területi szervezetek, az egyetemi-főiskolai tagozat és a szakmai körök önálló munkaprogram
kidolgozására jogosultak.

2.4. Közhasznú tevékenység
A Bencés Diákszövetség 2011. évi közhasznú tevékenységei
- A Bencés Diákszövetség Hírlevelei, három lapszámmal, rendben megjelentek és eljutottak a
diáktársakhoz. A megjelentetéshez kapcsolódó anyaggyűjtő, szerkesztői, tördelőszerkesztői,
lektorálással kapcsolatosan felmerülő, illetve a csomagoláshoz és postázáshoz kapcsolódó feladatok
összehangolt szervezést igényelnek minden alkalommal, melyben sok diáktársunk önzetlen segítséggel
járt közben és állt rendelkezésre.
- 2011-ben ismét egyetemista diáktársaink részesültek a Bencés Diákszövetség Ösztöndíjában. A
pályázatra nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal
diáktársaink számára a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.
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- 2011. őszén került megszervezésre első alkalommal a diákszövetség egyetemi tagozati tagjainak
összetartását célzó és elősegítő Bencés Nótahajó. Az esemény elérte célját: szép számmal (mintegy 70
fő) összegyűlt fiatal, illetve fiatalos, de idősebb diáktársak közösen és kifejezetten jó hangulatban
tudtak eltölteni egy éjszakába nyúló, kultúramentő estét a Duna vízén.
- 2011-ben is megvalósulhatott a Bencés
rendelkező, nagy népszerűségnek örvendő
fegyelmezett és jól összehangolt szervezési
társaság létszáma némileg alacsonyabb volt
diáktársunk gyűlt össze.

Bál patinás és immáron több éves hagyománnyal is
eseménye. Az esemény fáradtságos és igen kiterjedt,
előkészületeket igényel minden évben. Az idei bálozó
a korábbiakhoz képest, de így is több, mint háromszáz

- 2011. szeptember elején került megszervezésre a Bencés Családi nap. Az eseményt, a korábbi évek
hagyományához igazodva, Tihanyban tartották.
- 2011. szeptember közepén az immáron szintén több éves hagyományoknak, és nagy népszerűségnek
örvendő Mária Zarándoklatra is ismét sor kerülhetett. Az esemény országos szinten képes összehozni
diáktársainkat, és tud valódi zarándoklattá alakulni a jelenlévők számára.

2.5. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Vagyoni helyzet alakulása
Változás
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Induló tőke
Tőkeváltozás

Értékben

%-ban

0

0

0

0.00

8 846

11 923

3 077

34.78

0

0

0

0.00

3 077

4 828

1 751

56.91

Vállalkozási eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye

Tárgyév

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségvetési támogatások felhasználása
Bencés Diákszövetség
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Célszerint
Működési

Kapott
összeg

Támogatás (1000HUF)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú
felhasználására

Maradván
y

1 473

1 473

0

0

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített
állami pénzalap és szervei

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei

0

0

0

0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek
szervei

0

0

0

0

Alapító

0

0

0

0

Más forrás

0

0

0

0

Összesen:

1 473

1 473

0

0

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A Bencés Diákszövetség tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az
alábbi táblázat:
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató

Összeg
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására

1 473
0
0
0
0
0
600
2 073

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei
Alapító
Más forrás
Összesen:

Pályázati úton elnyert támogatások
A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:
Pályázati úton elnyert támogatások
Pályázat

Kiíró

NCA-ORSZ-11-1280

KIM Irányító Szervezete

NCA-CIV-11-A-044

KIM Irányító Szervezete

Összesen:

Bencés Diákszövetség

Elnyert
összeg
1000HUF

600
1 020
1 620
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Tagdíjból származó bevételek
A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat:
Tagdíjbevételek csoportonként
Csoport

Tagdíj
(1000HUF)

Tagdíj bevételek

4 870
226
5 096

Pártoló tagdíjak és regisztrációs díjak
Összesen:

Közhasznú tevékenység bevételei
A Bencés Diákszövetség közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Közhasznú tevékenység bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Kiadványok (naptár, póló) értékesítése

569
569

Összesen:

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím

Összeg
(1000HUF)

Befejtetési jegyek árfolyamnyeresége

281
80
8
369

Banki folyószámla kamatok
Nyíregyházi ingatlan elszámolt bevétele
Összesen:

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Bencés Diákszövetség a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:
Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások
Juttatás
BDSZ Ösztöndíj Alap támogatása

Bencés Diákszövetség

Összeg
(1000HUF)

225
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BDSZ Iskola Alap támogatása
BDSZ Veszprémi Szervezet támogatása
BDSZ Székesfehérvári Szervezet támogatása
BDSZ Bácskai Szervezet támogatása
BDSZ Szombathelyi Szervezet támogatása
BDSZ Soproni Szervezet támogatása
Természetben átadott pólók értéke
Összesen:

Összeg
(1000HUF)

800
80
50
20
100
35
5
1 315

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Bencés Diákszövetség a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás
6.1. Köszönet a támogatóknak
A Bencés Diákszövetség ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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