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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 2012-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, például a Bencés Gyémántmisés Búcsú Futásfalván vagy
a piliscsabai egyház zenei találkozó.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Ruházat biztosítása gyermekek részére
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Ruházat biztosítása gyermekek részére

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

17-18 éves gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

110

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Bencés Diákszövetség 2012-ben is megajándékozta a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és
a Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős diákjait a Diákszövetség címerével ellátott pólóval. A győri
gimnazistáknak 2012. február 24-én Péter Tamás, a Bencés Diákszövetség elnökségi tagja adta át
az ajándékpólót és hívta Diákszövetségünk tagjai közé a végzős diákokat. A fiatalok mellet a Gimnázium
igazgatója Horváth Dori Tamás OSB, valamint az osztályfőnökök, Molnár Zsolt, Szabó Zoltán, Tóth
Konstantin OSB is átvehettek egy-egy címeres pólót a Bencés Diákszövetség ajándékaként.

2.2. Kulturális örökségünk népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális örökségünk népszerűsítése

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
2012-ben a Bencés Diákszövetség Hírlevele három alkalommal jelent meg, megújult stílusban, színes
képekkel!
Az új arculat a színes oldalakon túlmenően, a hagyományoknak megfelelően több éven keresztül fenntartható,
stabil stílust jelent. Ehhez egy új, immáron diáktársakból álló, stáb is áll rendelkezésre.
A tördelést és a grafikus teendőket fiatal diáktársunk, Manninger Dániel látja el.

2.3. Előadás a gyermekvállalási szándék elősegítésére
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Közhasznú tevékenység megnevezése:

Előadás a gyermekvállalási szándék elősegítésére

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 1-6. §

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

240

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Sor került a hagyományos május végi diáktalálkozókra Győrben és Pannonhalmán is. A közös szentmisén való
részvételen kívül, a Bencés Diákszövetség Ösztöndíjpályázatának idei nyertesei is kihirdetésre kerültek,
valamint Pannonhalmán a szokásos agapé várta diáktársainkat. A pannonhalmi találkozó ünnepi szónoka
Tringer László diáktársuk volt.

2.4. Természeti kultúra fejlesztése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Természeti kultúra fejlesztése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2012-ben Péliföldszentkereszten tartottuk szeptember harmadik hétvégéjén - Fájdalmas Szűzanya ünnepén
- Mária zarándoklatunkat.
A programunk szerint 9,30 - 10,30 között történt meg a gyülekezés. 11 órakor a Szent Kereszt ereklyéjét őrző
templomban Várszegi Asztrik főapát úr mutatott be szentmisét, aki részt vesz zarándoklatunkon.
A szentmise után a zarándokházban ebédeltünk, majd tájékoztatást kaptunk a szaléziak itteni működéséről,
a zarándokhely történetéről. Délután a szabadtéri kálvária stációi előtt a kialakult szokás, illetve hagyomány
szerint keresztutat jártunk, illetve megtekintettük a kolostortól mintegy 600 m-re az országos kéktúra vonalán
található Lourdes-i barlangot.
A zarándoklatot dr. Jobbágy Lajos diáktársunk szervezte.

2.5. Kultúrális örökségünk népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökségünk népszerűsítése

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:

25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Bencés Diákszövetség Szombathelyi Csoportja 2012. szeptember 8-án, szombaton 11 órakor Enyingen,
Vincze Amand (1917-1979) OSB tanár szülőfalujában, születésének 95. évfordulóján, a római katolikus
templomban tartandó megemlékező szentmise után emléktáblát helyezett el.

2.6. Előadás a gyermekvállalási szándék erősítésére

Bencés Diákszövetség

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 4
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Előadás a gyermekvállalási szándék erősítésére

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 1-6. §

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-35 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

90

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 2011-es őszi felejthetetlen hajókázós-danolászós este sikerére való tekintettel 2012-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 diáktásainkat. Az este során sor került a Bencés Diákszövetség bemutatkozására, új tagok felvételére,
aláírást gyűjtöttünk az abortusz ellen, illetve a budapesti egyetemi tagozat is tisztújítást tartott.

2.7. Kultúrális örökségünk népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális örökségünk népszerűsítése

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:

150

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2012. november 5-én került sor Jordán Sándor OSB centenáriumi megemlékezésére a Weöres Sándor Színház
Krúdy Termében. A megemlékezést Várszegi Asztrik Főapát Úr tartotta.

2.8. Együttműködés a tudomány-tecnológiai stratégiában
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Együttműködés a tudomány-tecnológiai stratégiában

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló
2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A BDSz elnöksége baráti tanácskozásra hívta a Területi Szervezetek és Egyetemi Tagozatok küldötteit,
valamint olyan diáktársakat, akiknek véleményére, illetve tanácsaira, bölcsességükre és tapasztalataikra való
tekintettel, bátran hallgathat döntéseit illetően. Majdnem ötvenen gyűltünk össze 2012.04.22-én vasárnap
délután a Mathias Corvinus Collegiumban. Jelen volt többek között Korzenszky Richárd atya, Maróth Miklós,
Tringer László, valamint Gereben Ferenc professzor urak is. Kukorelli István elnök úr köszöntötte
a megjelenteket, kiemelte, hogy fontosnak tartja a tagság és az elnökség élő kommunikációját. Hangsúlyozta,
hogy a BDSz egy alulról épülő szervezet, amely csak a diáktársak közösségekben szervezett tevékenységén
alapulva tud stabilan állni. Tombor András alelnök úr az oktatás évének koncepciójáról beszélt: felhívta
a figyelmet, hogy saját érdekünk is fiataljaink megbízható értékrend szerinti nevelése és taníttatása. Szalay
Kornél a Diákszövetség összkatolikus küldetésének szükségességét emelte ki - példamutatónak kell lennünk
munkánkkal, együttműködésünkkel mások számára. A Baráti Tanácskozás valódi tudott lenni a jelenlévőkön
keresztül az elnökség és a diáktársak között, fiatalok és idősebbek között, professzor és hallgató között.

2.9. Együttműködés a tudomány-technológiai stratégiában
Bencés Diákszövetség
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Közhasznú tevékenység megnevezése:

Együttműködés a tudomány-technológiai stratégiában

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló
2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Kézfogás a szerzetesi egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett
pedagógusok ünnepi találkozója Tihanyban.
Egykor tanáraink tekintete, hangja a hétköznapjaink része volt - mára becses emlékké vált mindaz, ami róluk
nekünk szólt. Reájuk gondolva összegyűltünk 2012-ben is egy kézfogásra Tihanyba, remélve: ünnepünk hatni
tudott mindennapjainkra.
2012. november 10-én, Tihanyban "Végtelen vágyak - véges föld" témában került sor a megemlékezésre.
A találkozó díszvendége Náray-Szabó Gábor, valamint Antal Z.László, a MTA MTA TK Szociológiai
Intézetének kutatója volt.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vegyonelem
értéke

Felhasználás célja

Tárgyévi anyagjellegű költségek

300 Ruházat biztosítása gyermekek részére

Tárgyévi anyagjellegű költségek

150 Előadás anyagjellegű költsége

Tárgyévi anyagjellegű költségek

50 Zarándoklat anyagjellegű költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

100 Emléktábla avatás költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

280 Nótahajó és előadás költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

80 Megemlékezés költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

70 Találkozó anyagjellegű költségei

Tárgyévi anyagjellegű költségek

50 Találkozó anyagjellegű költségei

Összesen:

1 080

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

BDSZ Ösztöndíj támogatás

225

225

BDSZ Iskola alap támogatás

800

200

BDSZ Alapszervezetek támogatása

285

350

Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány támogatása

0

80

Balatonfüred Városért Közalapítvány támogatása

0

50

Kiadvány támogatása

0

75

1 310

980

Összesen:

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Bencés Diákszövetség

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 6
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

0

0

Összesen:

0

0

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

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

9 851

6 210

1 473

368

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)]

8 378

5 842

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 440

13 889

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

38

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

6 440

13 889

K. Adózott eredmény

3 411

-7 679

157

247

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

7. 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

Értéke
8 031

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

X

-4 268

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

X

0.00

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

X

0.13

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

X

1.00

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

X

202

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Luif Otmár Ösztöndíj átadása Győrben
Tanáraink a szaktárgyak oktatását illetően valamennyien kiválóságnak számítottak. Otmár atya azzal tűnt
ki közülük, hogy valamennyiünket gondoskodó szeretettel, szinte gyermekeiként kezelt. Mindezt hihetetlen
pedagógiai és pszichológiai érzékkel tette. Drákói szigor nem jellemezte, mégis szigorú tanárnak tartották. Nem
büntetett, de tiltott, ha arra volt szükség. Nemcsak szóval, de tekintettel is tudott fegyelmezni. Végtelenül
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következetes volt. Az osztályban rendetlenkedőt egy szempillantással - szemkontaktussal - tudta fegyelmezni.
Soha egy hangos, goromba szó nem hagyta el száját. Szerzetes paptanárként valamennyiünk lelki vezetője
is volt. Tanítványainak testi és szellemi fejlődésével nem csak évközben, hanem a nyári vakáció során
is gondoskodott.
Luif Otmár atya tiszteletére 2012-ben Pungor Dávid diáktársunkat díjazták Győrben.
BDSZ Naptár 2012
A nagysikerű naptár kiadására 2012-ben is sor került. A Pázmány Péter magvas gondolataival és diáktársunk
színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadványa Diákszövetségünk igazi büszkesége.
A naptár főszerkesztője Bischof Péter diáktársunk.
Szent Benedek Emlékmise
2012. március 21-én Faber Miklós, a BDSZ örökös tiszteletbeli elnöke kérésére misét mutattak be a Fő utcai
kapucinus templomban.
Adventi gyertyagyújtások Budapesten
2012. december 2-án, 9-én, 16-án és 23-án került sor számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és
a Bencés Öregdiákkórus részvételével a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra az Egyetemi templomban.
VII. Bencés Jótékonysági Bál
Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítvány és a Bencés Diákszövetség 2012. február 11-én ismét nagy
sikerrel rendezte meg a Bencés Jótékonysági Bált a Szépművészeti Múzeumban. Az újkori bálok történetében
ez volt a hetedik, amely ismét színvonalas szórakozást nyújtott a bálozó közönségnek.
Luif Otmár atya Füveskönyvének megjelentetése
Nagyszerű tanárunk Luif Otmár Füveskönyvének kiadásához Diákszövetségünk is hozzájárult. Bízton
állathatjuk, hogy e kötet az elmúlt év egyik legkiemelkedőbb vallási témájú kiadványa hazánkban. A kötet
bemutatására a győri Könyvfesztivál keretében került sor.
Bencés Diákok Levelezőlistája
Torbágyi László diáktársunk állhatatos közreműködése révén elkészült a bencés diákok levelezőlistájának
etikai szabályzata, amelynek hatályba lépése a 2013-as évben várható. A levelezőlistát bencés diáktársaink
hozták létre, az ő megbízásukból visszavonásig Diákszövetségünk gondozza.
Bencés Flotta
A bencés flotta egyre több diáktársunkat tudhatja tagjai sorában. A 2012-es évben is igen kedvező áron
vehették igénybe diáktársaink a szolgáltatásokat, és számos, a fizetési morált kedvezően befolyásoló
intézkedésre is sor került.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. BDSZ Iskola Alap támogatása
Támogatási program elnevezése:

BDSZ Iskola Alap támogatása

Támogató megnevezése:

Medium Pro Educatione Alapítvány

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Bencés Diákszövetség

X
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Támogatás időtartama:

2012. év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

200
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

200

-tárgyévben felhasznált összeg:

200

-tárgyévben folyósított összeg:

200

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

200

Dologi:

0

Felhalmozási:
Összesen:

200

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Bencés Gimnáziumok támogatása
- Győri Bencés Gimnázium Alapítvány támogatása (2012.05.01.)
- Bencés Közösség és Bencés Diákárvák Alapítvány támogatása (2012.09.06.)

8.2.2. BDSZ Ösztöndíj Alap támogatása
Támogatási program elnevezése:

BDSZ Ösztöndíj Alap támogatása

Támogató megnevezése:

BDSZ tagok cél szerinti befizetései

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

125
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

125

-tárgyévben felhasznált összeg:

125

-tárgyévben folyósított összeg:

125

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

X
225

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

0
225

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2012-ben ismét három egyetemista diáktársunk (Suhai Ferenc Imre, Baranyai Tamás, Németh Márton)
részesült a Bencés Diákszövetség Ösztöndíjában. A pályázatra nagyszámú, elismerésre méltó pályázat
érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal diáktársaink számára a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.

Bencés Diákszövetség

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

