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1000HUF Előző év Tárgyév

A. Befektetett eszközök 0 0

A.I. Immateriális javak 0 0

A.II. Tárgyi eszközök 0 0

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 9 423 18 627

B.I. Készletek 590 0

B.II. Követelések 156 0

B.III. Értékpapírok 3 056 0

B.IV. Pénzeszközök 5 621 18 627

C. Aktív időbeli elhatárolások 23 3

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 446 18 630

D. Saját tőke 8 981 10 764

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 8 322 8 347

D.III. Lekötött tartalék 634 634

D.IV. Értékelési tartalék 0 0

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 25 1 783

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

E. Céltartalékok 0 0

F. Kötelezettségek 0 340

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 340

G. Passzív időbeli elhatárolások 465 7 526

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 446 18 630

Pannonhalma, 2021. május 30.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

19113966-1-08
08 Győri Törvényszék
0800 Pk 60029 /1989
08/02/0000029

Bencés Diákszövetség
9090 Pannonhalma, Vár utca 1.

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

(4. sz. melléklet)

Beszámolási időszak:
Beszámoló összeállításának oka:

2020. január 01. - 2020. december 31.
Évet záró beszámoló

Pannonhalma, 2021. május 30.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Bencés Diákszövetség                                                            Oldal:  2
Adószám:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

19113966-1-08
0800 Pk 60029 /1989
08/02/0000029

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (4. sz. melléklet) 
Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 0 0 0

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

3. Egyéb bevételek 3 855 2 508 0 0 3 855 2 508

 ebből: - tagdíj 402 261 0 0 402 261

 - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

 - támogatások 3 433 2 136 0 0 3 433 2 136

 ebből:adományok 3 136 1 389 0 0 3 136 1 389

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 368 0 0 0 1 368

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 3 855 3 876 0 0 3 855 3 876

 ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 3 855 3 876 0 0 3 855 3 876

5. Anyagjellegű ráfordítások 723 1 157 0 0 723 1 157

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 80 0 0 0 80

 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

7. Értékcsökkenési leírás 0 30 0 0 0 30

8. Egyéb ráfordítások 3 107 826 0 0 3 107 826

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 3 830 2 093 0 0 3 830 2 093

 ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 3 830 2 093 0 0 3 830 2 093
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1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 25 1 783 0 0 25 1 783

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 25 1 783 0 0 25 1 783

 Tájékoztató adatok       

A. Központi költségvetési támogatás 276 464 0 0 276 464

 ebből: normatív támogatás 276 0 0 0 276 0

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0

 ebből: normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás

0 0 0 0 0 0

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

374 457 0 0 374 457

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

G. Adományok 3 136 1 389 0 0 3 136 1 389
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1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

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 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. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Bencés Diákszövetség kialakított számviteli
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Bencés Diákszövetség számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők
Teendő Ütemezés

Főkönyvi kivonat készítése adatszolgáltatáskor vagy n. évente

Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy eseménykor
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Teendő Ütemezés

Céltartalék képzés és megszüntetése évente

Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal

Értékelési különbözetek elszámolása évente

Kerekítési különbözetek elszámolása évente

Értékhelyesbítések elszámolása évente

Éves elszámolású adók előírása évente

Analitika-főkönyv egyeztetése negyedévente

Leltár-analitika egyeztetése minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Bencés Diákszövetség a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót
készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Bencés Diákszövetség az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította
össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 90. naptári nap. A megbízható és valós kép
bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi
éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a
tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős
összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek,
- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
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módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot,
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek
megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző
üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100
EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint
történik.

2.14. Vásárolt készletek értékelése
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A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek
meg.

2.15. Céltartalék-képzés szabályai

A Bencés Diákszövetség garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot
nem képez, mert azok nem jelentősek.

2.16. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben
az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt
módosítás nem történt.

2.17. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős
módosítás nem történt.

2.18. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.19. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.20. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Bencés Diákszövetség tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel
kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

1. Megemlékezés Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő halálának 13. évfordulóján
Emlékmise és megemlékezés Nagy Gáspár költőről. Helyszíne: Központi Szeminárium földszinti díszterme

(1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7.) A szentmisét celebrálta a Központi Papnevelő Intézet rektora, Dr.
Martos Levente Balázs atya. A szentmise előtt és után kötetlen beszélgetés, közösségi program.

2. Irodalmi est
Irodalmi est 2020. január 7-én kedden 18.00 órakor a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium aulájában.

Hullámzó vizeken kereszt címmel kiállítással egybekötött irodalmi esttel emlékezünk Nagy Gáspár költőre és
König Róbert grafikusra, Dr. Korzenszky Richárd OSB előadása. Egyetemi szintű, színvonalas irodalom óra
volt az előadás. Egy összehasonlító verselemzést hallottunk, továbbá a képek és versek elkészülésének
körülményeiről is érdekes dolgokat mondott Dr. Korzenszky Richárd OSB, mivel Tihanyban részese volt az
eseményeknek.

3. Tarjányi Béla professzor úr, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnökének előadása
Tarjányi Béla professzor úr, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnökének előadása 2020. január 13-án
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium előadótermében. Téma: A Biblia nemzeti nyelvekre fordításának
öröme.
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4. Gianone András PhD, történész előadása
Gianone András PhD, történész, a Szent Imre Gimnázium kutatójának előadása 2020. február 10-én a Budai

Ciszterci Szent Imre Gimnázium előadótermében. Téma: Hogyan készült Magyarország az 1938-as
Eucharisztikus Világkongresszusra?

5. Nemzetközi kapcsolatok ápolása - Bencés békefáklya
A bencés békefáklya: szentmise 2020. március 1-én, vasárnap 15 órakor Budapesten a Szent István

Bazilikában, Erdő Péter bíboros, Budapest-esztergomi érsek és Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát
koncelebrálásával.

6. Filozófiai továbbképzés - Szabó Ferenc jezsuita atya előadása
Szabó Ferenc jezsuita atya előadása 2020. március 9-én a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

előadótermében. Téma: Blaire Pascal és Teilhard de Chardin, a francia keresztény gondolkodás két
meghatározó személyisége.

7. Kapcsolattartás a Bencés renddel
2020. július 10. 18 óra Szent Benedek napi ünnepi szentmise a Tihanyi Apátságban, utána

konferenciabeszélgetés.

8. Faggyas Edvin OSB emléktábla szentelés
Szentmise és Faggyas Edvin OSB emléktábla szentelés az alsóbélatelepi Szent Anna kápolnában 2020.

szeptember 4-én, főcelebráns: Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek. Az emléktábla Nagy György
diáktársunk nagylelkű adományaként készült, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. A szentmiséről és az
emléktábla szentelésről filmfelvétel is készült. A szentmisét követően közösségi program megrendezésére
került sor.

9. BDSZ naptár 2020
A Bencés Diákszövetség a 2020-as évre is elkészítette Diákszövetségünk naptárát, amelynek főszerkesztője a
BDSZ elnöke volt. A naptárból továbbra is
értesülhetnek Diákszövetségünk, illetve tagszervezeteink legfontosabb eseményeiről. A kiadványt 2020-ben

is igényes, művészi értékű fotók és irodalmi értékű versek gazdagították.

10. Napi evangélium sorozat a közösségi médiában
 Vasárnaponként napi evangélium sorozat megjelenése a Bencés Diákszövetség közösségi média oldalán.

11. Országos szolidaritási program a COVID-19 járvány alatt
A COVID-19 járványügyi helyzet miatt a Bencés Diákszövetség országos szolidaritási program keretében

segíteni szeretne a veszélyeztetett csoportba tartozó bencés diáktársak életének biztonságosabbá és könnyebbé
tételében (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, halaszthatatlan ügyek elintézése).

12. Online hírlevél
Több alkalommal megjelenő online hírlevél a teljes tagság és a feliratkozók számára: a bencésekkel, a bencés
szellemiséggel és értékrenddel, a Diákszövetséggel, a szövetségi programokkal összefüggésben szervezésre
kerülő eseményekről beszámolók és jelzések, összefoglalók és népszerűsítő írások közlése történt.

 

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be
támogatásonként az alábbi táblázatok:
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Támogatási program elnevezése: NEA-KK-19-N-0025 Adományok után járó
normatív kiegészítésen alapuló támogatás

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF) 276

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 71

-tárgyévben felhasznált összeg: 71

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 71

Felhalmozási:

Összesen: 71

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó
kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz
százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül, amelyet a civil szervezet működési
költségeinek fedezésére fordít.

Támogatási program elnevezése: NEA-KK-20-O-V-0718 A Bencés
Diákszövetség szakmai programjainak és
működési költségeinek támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatás összege (1000HUF) 2,449

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 393

-tárgyévben felhasznált összeg: 393

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 393
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Felhalmozási:

Összesen: 393

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja,
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó
kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó tíz
százalékos normatív kiegészítés normatív támogatásnak minősül, amelyet a civil szervezet működési
költségeinek fedezésére fordít.

Támogatási program elnevezése: CNP-KP-1-2020/1-000141 A Bencés
Diákszövetség gépjárműbeszerzésének
támogatása

Támogató megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020.12.21. - 2021.04.30.

Támogatás összege (1000HUF) 5,000,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

A. Befektetett eszközök 0 0 0

A.I. Immateriális javak 0 0 0

A.II. Tárgyi eszközök 0 0 0

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0
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1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Abszolút
változás

B. Forgóeszközök 9 423 18 627 9 204

B.I. Készletek 590 0 - 590

B.II. Követelések 156 0 - 156

B.III. Értékpapírok 3 056 0 -3 056

B.IV. Pénzeszközök 5 621 18 627 13 006

C. Aktív időbeli elhatárolások 23 3 -20

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 446 18 630 9 184

D. Saját tőke 8 981 10 764 1 783

D.I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 0

D.II. Tőkeváltozás / Eredmény 8 322 8 347 25

D.III. Lekötött tartalék 634 634 0

D.IV. Értékelési tartalék 0 0 0

D.V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

25 1 783 1 758

D.VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 0

E. Céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 0 340 340

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 340 340

G. Passzív időbeli elhatárolások 465 7 526 7 061

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 446 18 630 9 184
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A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben,

százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

1000HUF Előző
időszak

Tárgyidőszak Változás
%-ban

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0.00

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00

3. Egyéb bevételek 3 855 2 508 -34.94

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 1 368 100.00

5. Anyagjellegű ráfordítások 723 1 157 60.03

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 80 100.00

7. Értékcsökkenési leírás 0 30 100.00

8. Egyéb ráfordítások 3 107 826 -73.41

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00

B. Összes ráfordítás 3 830 2 093 -45.35

C. Adózás előtti eredmény 25 1 783 7 032.00

10. Adófizetési kötelezettség 0 0 0.00

D. Tárgyévi eredmény 25 1 783 7 032.00

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A

változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Befektetett eszközök 0.00 0.00

Immateriális javak 0.00 0.00

Tárgyi eszközök 0.00 0.00
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Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00

Forgóeszközök 99.76 99.98

Készletek 6.25 0.00

Követelések 1.65 0.00

Értékpapírok 32.35 0.00

Pénzeszközök 59.51 99.98

Aktív időbeli elhatárolások 0.24 0.02

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00

Előző időszak

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

Tárgyidőszak

Forgóeszközök

Aktív időbeli elh...

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak

Saját tőke 95.08 57.77

Jegyzett tőke 0.00 0.00

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00

Tőketartalék 0.00 0.00

Eredménytartalék 88.11 44.80

Lekötött tartalék 6.71 3.40

Értékelési tartalék 0.00 0.00

Adózott eredmény 0.26 9.57

Céltartalékok 0.00 0.00

Kötelezettségek 0.00 1.83

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00

Rövid lejáratú kötelezettségek 0.00 1.83

Passzív időbeli elhatárolások 4.92 40.40

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00
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A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 1,783 EFt értékkel, 19.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett
tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett

tőke változására.

Tőkeerősség

A Bencés Diákszövetség saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 95.1 %, a tárgyévben 57.8 %.
A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy

a végeredmény értékelhetetlen.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek a tárgyévben a saját tőke 3.2 %-át tették ki.

A mutató a saját tőke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke

negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája

A Bencés Diákszövetség kötelezettségei az előző évhez képest 340 EFt értékkel növekedtek.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem

számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 13,006 EFt értékkel, 231.4 %-kal növekedett.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható,
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ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke a tárgyévben 54.79 volt. A
gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított

arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a

végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 93.5 %, a
tárgyévben 100.0 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközhöz képest az előző évben és a

tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) a tárgyévben
54.79 volt.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem

számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a
kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható,

ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 3,855 EFt, a tárgyévben 3,876 EFt
volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 21 EFt értékkel, 0.5 %-kal növekedett.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei) évesített adatának abszolút és

százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 0 EFt, a tárgyévben 0 EFt volt. Az
árbevétel az előző évhez képest nem változott.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem

számítható, ha az előző évi adat nulla.
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Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.3 %-át, a tárgyévben a 9.6 %-át teszi ki.

A mutató az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha

valamelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0.3 %, a tárgyévben 16.6 % volt.

A mutató az adózott eredmény és a saját tőke arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját

tőke nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Bevétel arányos adózott eredmény

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 6 Ft, a tárgyévben 460 Ft adózott eredmény jutott.

A mutató azt fejezi ki, hogy az összes bevételnek mekkora eredményhányada volt az előző évben és a tárgyévben. Nem

számítható, ha az összes bevétel nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Az élőmunka hatékonysága

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 22,288 Ft volt.

A mutató az ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény alakulását mutatja be az előző évben és a

tárgyévben. Nem számítjuk, ha a személyi jellegű ráfordítások összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Egy napra jutó árbevétel

A gazdálkodó sem az előző évben, sem a tárgyévben nem realizált árbevételt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

Az adózott eredmény dinamikája

Az adózott eredmény az előző évben 25 EFt, a tárgyévben 1,783 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott
eredmény 1,758 EFt értékkel növekedett.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatát, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Bencés Diákszövetség mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.
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4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Bencés Diákszövetség pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt
jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni
nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Tárgyi eszköz nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy
leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Követelés nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg

2. Bankbetétek 18 626

4.7. Aktív időbeli elhatárolások
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Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel
nem szerepel.

4.8. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Bencés Diákszövetség a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott
értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Bencés Diákszövetség a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható
valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
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A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg

1. Rövid lejáratú kölcsönök 248

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF) Összeg

3. Halasztott bevételek 7 526

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Bencés Diákszövetség eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Bencés Diákszövetség adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl
- nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót
kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Bencés Diákszövetség bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 0 0.0 0 0.0

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0

Egyéb bevételek 3 855 100.0 2 508 64.7
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Bevétel-kategória Előző időszak
1000HUF %

Tárgyidőszak
1000HUF %

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 1 368 35.3

Bevételek összesen 3 855 100.0 3 876 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei
az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg

Költségvetéstől kapott és felhasznált támogatások 746

Tagoktól kapott tagdíjak 261

Magánszemélyektől kapott működési támogatások 1 390

Elévült kötelezettségek 111

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF) Összeg

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1 367

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása
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A Bencés Diákszövetség ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 723 18.9 1 157 55.3

Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 80 3.8

Értékcsökkenési leírás 0 0.0 30 1.4

Egyéb ráfordítások 3 107 81.1 826 39.5

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0

Ráfordítások összesen 3 830 100.0 2 093 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg

05. Anyagköltség 35

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 079

07. Egyéb szolgáltatások értéke 43

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 80

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és
összegei az alábbiak:
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Tétel tartalma (1000HUF) Összeg

Elévült követelések 156

Pannonhalmi Bencés Alumni támogatása 80

Tagoknak nyújtott naptár támogatás 590

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Bencés Diákszövetség könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak
bemutatása nem előírás.

6.2. Létszámadatok

A Bencés Diákszövetség a tárgyévben munkavállalót nem foglalkoztatott.

6.3. COVID-19 hatások

A COVID-19 járvány egyesületünk működésére is nagy hatással volt, amely miatt közösségi programjaink,
illetve hagyományos rendezvényeink megvalósítására sajnálatos módon nem volt lehetőség. 
Tagjaink számára is nehézséget okozott a közösségi távolságtartás és a személyes programok hiánya. A
COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Bencés Diákszövetség gazdálkodására is hatást gyakorol,
de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent.
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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 2020-ban. 
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. Megemlékezés Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőről

Közhasznú tevékenység megnevezése: Megemlékezés Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőről

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális örökség megóvása (2001. évi LXIV. törvény -
a kulturális örökség védelméről 5. § (1) bek.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 70

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Emlékmise és megemlékezés Nagy Gáspár költőről. Helyszíne: Központi Szeminárium földszinti díszterme
(1053 Budapest, Papnövelde utca 5-7.) A szentmisét celebrálta a Központi Papnevelő Intézet rektora, Dr.
Martos Levente Balázs atya. A szentmise előtt és után kötetlen beszélgetés, közösségi program.

2.2. Irodalmi est

Közhasznú tevékenység megnevezése: Irodalmi est

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Irodalmi est 2020. január 7-én kedden 18.00 órakor a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium aulájában.
Hullámzó vizeken kereszt címmel kiállítással egybekötött irodalmi esttel emlékezünk Nagy Gáspár költőre és
König Róbert grafikusra, Dr. Korzenszky Richárd OSB előadása. Egyetemi szintű, színvonalas irodalom óra
volt az előadás. Egy összehasonlító verselemzést hallottunk, továbbá a képek és versek elkészülésének
körülményeiről is érdekes dolgokat mondott Dr. Korzenszky Richárd OSB, mivel Tihanyban részese volt az
eseményeknek.

2.3. Szent Jeromos Katoalikus Bibliatársulat előadása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szent Jeromos Katoalikus Bibliatársulat előadása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális szolgáltatás (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.)
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Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 55

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Tarjányi Béla professzor úr, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnökének előadása 2020. január 13-án
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium előadótermében. Téma: A Biblia nemzeti nyelvekre fordításának
öröme

2.4. Gianone András PhD, történész előadása

Közhasznú tevékenység megnevezése: Gianone András PhD, történész előadása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális szolgáltatás (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Gianone András PhD, történész, a Szent Imre Gimnázium kutatójának előadása 2020. február 10-én a Budai
Ciszterci Szent Imre Gimnázium előadótermében. Téma: Hogyan készült Magyarország az 1938-as
Eucharisztikus Világkongresszusra?

2.5. Nemzetközi kapcsolatok ápolása - Bencés békefáklya

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nemzetközi kapcsolatok ápolása - Bencés békefáklya

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közösségi kulturális tevékenység (1991. évi XX. törvény
121. § a)-b)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A bencés békefáklya: szentmise 2020. március 1-én, vasárnap 15 órakor Budapesten a Szent István
Bazilikában, Erdő Péter bíboros, Budapest-esztergomi érsek és Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát
koncelebrálásával.

2.6. Filozófiai továbbképzés

Közhasznú tevékenység megnevezése: Filozófiai továbbképzés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális szolgáltatás (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 55

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Szabó Ferenc jezsuita atya előadása 2020. március 9-én a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
előadótermében. Téma: Blaire Pascal és Teilhard de Chardin, a francia keresztény gondolkodás két
meghatározó személyisége
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2.7. Kapcsolattartás a Bencés renddel

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kapcsolattartás a Bencés renddel

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közösségi kulturális tevékenység (1991. évi XX. törvény
121. § a)-b)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 70

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2020. július 10. 18 óra Szent Benedek napi ünnepi szentmise a Tihanyi Apátságban, utána
konferenciabeszélgetés.

2.8. Faggyas Edvin OSB emléktábla szentelés

Közhasznú tevékenység megnevezése: Faggyas Edvin OSB emléktábla szentelés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kultrális örökség megóvása (2001. évi LXIV. törvény - a
kulturális örökség védelméről 5. § (1) bek.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 90

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Szentmise és Faggyas Edvin OSB emléktábla szentelés az alsóbélatelepi Szent Anna kápolnában 2020.
szeptember 4-én, főcelebráns: Márfi Gyula, nyugalmazott veszprémi érsek. Az emléktábla Nagy György
diáktársunk nagylelkű adományaként készült, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. A szentmiséről és az
emléktábla szentelésről filmfelvétel is készült. A szentmisét követően közösségi program megrendezésére
került sor.

2.9. BDSZ Naptár 2020

Közhasznú tevékenység megnevezése: BDSZ Naptár 2020

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 850

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Bencés Diákszövetség a 2020-as évre is elkészítette Diákszövetségünk naptárát, amelynek főszerkesztője a
BDSZ elnöke volt. A naptárból továbbra is értesülhetnek Diákszövetségünk, illetve tagszervezeteink
legfontosabb eseményeiről. A kiadványt 2020-ben is igényes, művészi értékű fotók és irodalmi értékű versek
gazdagították.

2.10. Napi evangélium sorozat a közösségi médiában

Közhasznú tevékenység megnevezése: Napi evangélium sorozat a közösségi médiában

Bencés Diákszövetség                                                            Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  5

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 900

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Vasárnaponként napi evangélium sorozat megjelenése a Bencés Diákszövetség közösségi média oldalán.

2.11. Országos szolidaritási program a járvány alatt

Közhasznú tevékenység megnevezése: Országos szolidaritási program a járvány alatt

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Szociális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény -
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bek.
11a.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A COVID-19 járványügyi helyzet miatt a Bencés Diákszövetség országos szolidaritási program keretében
segíteni szeretne a veszélyeztetett csoportba tartozó bencés diáktársak életének biztonságosabbá és könnyebbé
tételében (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, halaszthatatlan ügyek elintézése).

2.12. Online hírlevél

Közhasznú tevékenység megnevezése: Online hírlevél

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. törvény - a
kulturális örökség védelméről 5. § (1) bek.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,740

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Több alkalommal megjelenő online hírlevél a teljes tagság és a feliratkozók számára: a bencésekkel, a bencés
szellemiséggel és értékrenddel, a Diákszövetséggel, a szövetségi programokkal összefüggésben szervezésre
kerülő eseményekről beszámolók és jelzések, összefoglalók és népszerűsítő írások közlése történt.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

BDSZ Alapszervezetek támogatása 80 0

Bencés Bál támogatása 300 0

Naptárak tagok részére 103 590

Pannonhalmi Bencés Alumni támogatása 0 80

Nagy Gáspár Alapítvány támogatása 150 0

Medium Pro Educatione Alapítvány támogatása 50 0

Összesen: 683 670
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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

B. Éves összes bevétel 3 855 3 876

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

374 457

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 276 0

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 3 205 3 419

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 830 2 093

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 80

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 830 2 093

K. Adózott eredmény 25 1 783

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

120 0

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

(két évi bevétel átlaga)   

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

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

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

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

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

(közhasznú ráfordítások aránya)   

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

Igen Nem

(közérdekű önkéntesek száma)   
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