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Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

19113966-1-08
   PK 60.029/1989/  
08/01/00029

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére  (4.melléklet)
A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.

1000HUF Előző év Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök 423 392

02. I. Immateriális javak 0 0

03. II. Tárgyi eszközök 423 392

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

05. B. Forgóeszközök 13 214 15 039

06. I. Készletek 73 0

07. II. Követelések 4 960 6 561

08. III.Értékpapírok 3 070 3 070

09. IV. Pénzeszközök 5 111 5 408

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 20 32

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 657 15 463

12. D. Saját tőke 10 821 10 457

13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0

14. II. Tőkeváltozás / Eredmény 5 924 7 060

15. III.Lekötött tartalék 3 149 3 760

16. IV. Értékelési tartalék 0 0

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 1 748 - 363

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

19. E. Céltartalékok 0 0

20. F. Kötelezettségek 1 042 2 488

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 1 042 2 488

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 794 2 518

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 13 657 15 463

Pannonhalma, 2015. május 01.

A gazdálkodó képviselője
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Adószám:
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   PK 60.029/1989/  
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)
Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 483 339 0 0 483 339

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

3. Egyéb bevételek 7 498 8 334 0 0 7 498 8 334

 ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 4 807 4 816 0 0 4 807 4 816

 - támogatások 2 668 3 515 0 0 2 668 3 515

 - adományok 0 0 0 0 0 0

4. Pénzügyi műveletek bevételei 85 8 0 0 85 8

5. Rendkívüli bevételek 8 8 0 0 8 8

 ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

 - támogatások 8 0 0 0 8 0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4+5) 8 074 8 689 0 0 8 074 8 689

 ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 8 074 8 689 0 0 8 074 8 689

6 Anyagjellegű ráfordítások 4 255 7 336 0 0 4 255 7 336

7. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 0 0

 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

8. Értékcsökkenési leírás 31 31 0 0 31 31

9. Egyéb ráfordítások 2 040 1 685 0 0 2 040 1 685

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0

11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 6 326 9 052 0 0 6 326 9 052

Pannonhalma, 2015. május 01.

A gazdálkodó képviselője
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Bejegyző határozat száma:
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   PK 60.029/1989/  
08/01/00029

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)
Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

 ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 6 326 9 052 0 0 6 326 9 052

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1 748 - 363 0 0 1 748 - 363

12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. Adózott eredmény (C-12) 1 748 - 363 0 0 1 748 - 363

13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0

E. Tárgyévi eredmény (D-13) 1 748 - 363 0 0 1 748 - 363

 Tájékoztató adatok       

A. Központi költségvetési támogatás 0 2 000 0 0 0 2 000

B. Helyi önkormányzati költségvetési 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. Normatív 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 

365 369 0 0 365 369

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

Pannonhalma, 2015. május 01.

A gazdálkodó képviselője
P.h.
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Szeretetteltájékoztatjuktagjainkat,hogy a BencésDiákszövetségműködésesoránaz alábbi közhasznú
tevékenységekre került sor 2014-ben. 
A lista első sorban az országosBencés Diákszövetségáltal 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. Bencés Diákszövetség Hírlevele

Közhasznú tevékenység megnevezése: Bencés Diákszövetség Hírlevele

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,980

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2014-ban a Bencés Diákszövetség Hírlevele két alkalommal jelent meg, igen magas színvonalú kivételben
és színes képekkel!
Az immáron hagyományosnak mondható stílus fenntartásábandiáktársakból 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 főszerkesztő 2013-tól Kovács Péter.

2.2. Győri Szabadegyetemi Előadások

Közhasznú tevékenység megnevezése: Győri Szabadegyetemi Előadások

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. § (1) a)-u) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-24 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,050

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Bencés Diákok Győri Egyesülete ismételten bencés szabadegyetemi előadásokat szervezett a győri jogi
karon a Bencés Diákszövetség Győri Egyetemi Tagozattal és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékkel karöltve. 2014. február 20-án
(csütörtökön) 18.00-kor Varga István (Ph87), marketingszakember, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi
tagja, jövőkutató tartott előadást Marketingcsapdák címmel. 
2014. április 9-én (szerdán) 18.00-kor Dr. Pakucs János (Gy58) a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke
lesz szabadegyetemünk vendége, aki Versenyképesség-Kreativitás-Innováció címmel tartott előadást.

2.3. Tanulmányi Ösztöndíj

Bencés Diákszövetség                                                            Közhasznúsági melléklet
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Közhasznú tevékenység megnevezése: 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: 3

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2014-ben három egyetemista diáktársunk, - Bolla Kristóf, Fodor Mátyás, Kiss Ádám - részesült a Bencés
Diákszövetség Ösztöndíjában. 
A pályázatra nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy nagyreményű fiatal diáktársaink
számára a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.

2.4. Értékalapú választások konferenciasorozat

Közhasznú tevékenység megnevezése: Értékalapú választások konferenciasorozat

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. tv. 2.
§ a), b), c), d) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 450

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az Értékalapú választások konferenciasorozat az előzetes szakmai tervben meghatározottaknak megfelelően
került lebonyolításra. 
A szakmai programmal a Bencés Diákszövetség a keresztény hit és a bencés szellemiség értékei mentén arra
a kérdésre keresett választ, hogy napjaink relativizálódóvilágában miképp határozhatóak meg a személyiség
egészséges testi-és lelki kibontakozását és fenntartásátsegítő igazodási pontok a politika, a gazdaság és
a tudomány területén.

A konferenciasorozat első állomására 2014. március 12-én, Budapesten, a Tihanyi 
Alapítvány által fenntartott Mathias Corvinus Collegiumban került sor. A Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátságának gazdasági vezetője, perjele, Hortobágyi T. Cirill tartott előadást "Értékalapú
gazdaság" címmel. Az előadáson csaknem 120 fiatal vett részt, a 18-23 éves korosztályból. A résztvevők közül
számosan az egyetemi vagy egyéb ifjúsági szervezetek körülkerültek ki, kifejezetten azzal a céllal, hogy
az elhangzottak alapján a szervezetek kisebb workshopokban elemezzék ki az előadás tanulságait. Ennek
köszönhetően az elért közönséget tekintve jelentős multiplikátor hatással is számolni kell. Az előadás során
a Nyugat-Magyarországi régió egyik legnagyobb munkaadójaként ismertette az előadó azt az alternatív
közgazdaságtani szemléletet, amely a profitorientált termelés helyett az értékelvű, értékközpontú, az ember
teljes személyiségét figyelembe vevő gazdasági tevékenységre helyezi a hangsúlyt. Szent Benedek Regulája
már évekkel korábban a humánerőforrás-menedzsmenttel foglalkozók és a vállalati vezetők érdeklődésének
homlokterébe került, hiszen olyan elveket tartalmaz, amelyet ma még csak a legkorszerűbb angolszász,
viselkedési közgazdaságtani és well-being elméletekben lelhetünk fel. Az előadás megmutatta, hogy a jelenleg
uralkodó gazdasági szemléletet milyen alapértékek menténkellene átszervezni ahhoz, hogy egy emberibb
és kényelmi szintjét tekintve fenntartható környezetben élhessünk.

A konferenciasorozat második állomása Győr volt. Itt - a terveknek megfelelően - Prof. 
Dr. Vizi E. Szilveszter beszélt az Értékalapú tudományról.Az előadásra megtelt a győri jogi kar legnagyobb
előadóterme, ez mintegy 130 részvevőt jelent, akik többsége egyetemista volt, de szép számmal érkeztek más
korosztály képviselői is. Az előadó a hit, a gondolkodás és az államelmélet kapcsolatát is bemutatta
előadásában, de - egyebek mellett - beszélt a magyar nyelv és a fizikai gondolkodás összefüggéseiről is.
Kifejtette, hogy a ma élő fizikusok legjobbjainak jelentős része magyar származású. Az előadó aztán áttért
az agy működésének vizsgálatára. Bemutatta, hogy azok az élmények maradnak meg leginkább a memóriában,
amelyekhez valamilyen érzelmi töltet is társul. Végül saját felfedezéséről, a nem szinaptikus jelről beszélt.
Az előadás jól illusztrálta, hogy konkrét értékválasztások nélkül a leginkább materiálisnak tartott tudományok
sem boldogulnak.
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A konferenciasorozat záró előadására 2014. március 24-én került sor Pécsett. Előadónk 
dr. Kákai László a Pécsi Tudományegyetem docense volt. Az előadást itt is intenzív figyelem kísérte,
a jelenlévők között ott voltak a legfontosabb pécsi diákszervezetek, illetve a Pécsi Ifjúsági és Tanácsadó Iroda
képviselője is. Az előadó a politikai szférában megfigyelhető válságjelenségekről beszélt. Ennek kapcsán
hangsúlyozta a civil szervezetek felelősségét, hiszen leginkább e polgárközeli szervezetek képesek
a választópolgárok kézzelfogható passzivitását megváltoztatni, amire jó példa, a Bencés Diákszövetség jelen
kezdeményezése, az Értékalapú választások konferenciasorozat is.

2.5. Huszadik Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok

Közhasznú tevékenység megnevezése: Huszadik Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 9-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 550

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Bencés Diákszövetség anyagi támogatásával a Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány és a Piliscsabai
Bencés Területi Szervezet szervezésében valósult meg a Huszadik Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok
2014. május 9-11-én. Összesen 15 kórus lépett fel, Budapestről, az ország távolabbi tájairól, a határon túlról,
Erdélyből, a Felvidékről és Szerbiából. Az Egyházzenei Napok hagyományának is szerepe volt abban, hogy
több közülük az elmúlt években alakult meg, így a régióban sokat erősödött az egyházzene pozíciója. 
A műsort az egyházi zeneirodalom széles palettájából választottuk ki, így a hallgató átfogó képet alkothatott
az egyházi zenei műfajok különböző korszakairól és stílusairól.

2.6. Tálos Zoltán Emlékkupa

Közhasznú tevékenység megnevezése: Tálos Zoltán Emlékkupa

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

A 2014. május 31-én került sor a Bencés Öregdiák-nap keretében a Tálos Zoltán Emlékkupára.
Nagy öröm, hogy igen sok, tizennégy kosárcsapat nevezett be a tornára.

2.7. Mária Zarándoklat

Közhasznú tevékenység megnevezése: Mária Zarándoklat

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2014-ben Boldogasszony - Frauenkirchen - volt a Mária Zarándoklat úticélja. 2014. szeptember 20-án
Boldogasszony, másnap pedig Kópháza volt a zarándoklat állomása. A program szerint szeptember 20-án
11:45 órakor került sor a közös szentmise bemutatására. Eztkövetően Kovács Győző (Ph58) diáktársunk - aki
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korábban a Mohácsi Zeneiskola igazgatója volt - és feleségeadott rövid hangversenyt a csodálatos barokk
búcsújáró templomban.
A szentmise és a hangverseny után megtekintettük a FerencesRendházban található állandó kiállítást,
amelynek fő témája a "Keresztényüldözés a kezdetektől napjainkig". A kiállításon külön tárlója volt Brenner
János szombathelyi egyházmegyés fiatal pap emlékének, akit 1957. december 15-én gyilkoltak meg, máig
tisztázatlan körülmények között.
Ezt követően megtekintettük a búcsújáró templom mellett található "Kálvária-hegyet", amelyen sajátos
domborművek ábrázolják Jézus szenvedésének állomásait - nem a megszokott 14 stációs változatban.
Másnap, vasárnap Kópházán a kegytemplom történetével megtekintésével folytattuk programunkat, majd
pedig 10 órakor részt vettünk Kópházán a horvát-magyar nyelvű szentmisén.

2.8. Bencés Nótahajó

Közhasznú tevékenység megnevezése: Bencés Nótahajó

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontjai

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 90

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A korábbi évek felejthetetlen hajókázós-danolászós este sikerére való tekintettel 2014. október 1-jén ismét
megrendezésre került a Bencés Nótahajó. 
A Nótahajón sör, bor, zsíros kenyér, jó hangulat, bencés diáktársak zenekara, cigányzene és egy felejthetetlen
este várta diáktársainkat. 
Az este során sor került a Bencés Diákszövetség fővárosi Egyetemi Tagozatának bemutatkozására, új tagok
felvételére.

2.9. Jáki Sándor Teodóz Emlékkötet

Közhasznú tevékenység megnevezése: Jáki Sándor Teodóz Emlékkötet

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 9-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 550

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Önmagát becsüli meg az utókor, amikor jeles elődeinek, kortársainak emléket állít. Jáki Sándor Teodóz,
a bencés Vándorapostol nagy ívű életművére is érvényes intelem: "Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni
hagyja, az a saját síremlékét készíti, s vesztesége lesz az egész emberiségnek." (Ipolyi Arnold) Ez
az emlékkönyv a szó eredeti értelmében antológia: virágszedés, virágfüzér. (Anthosz: virág; legein (lego):
gyűjt, szed.) Ez az emlékfüzér sok és sokféle rendű és rangú szerző visszaemlékezéséből állt össze. A kötetet
Cs. Varga István és Polgár Tibor András szerkesztette.

2014. október 17-én 17 órakor a Szent Margit Gimnázium dísztermében Várszegi Asztrik OSB 
főapát, dr. Kukorelli István (Ph70) BDSZ elnök, valamint Kozma Imre (Gy/58) a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat elnöke mutatta be a Teodóz atyáról készült könyvet.

2014. november 9-én a Győri Könyvszalon keretében a Nemzeti Színház nagyszínpadán 
13.30-kor Bíró László (Gy69) tábori püspök, Prof. dr. Cs. Varga István (Gy64) felelős szerkesztő, dr. Horváth
József (Gy76) a Dr. Kovács Pál Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, valamint Horváth Dori Tamás (Gy67)
a Szent Mór Perjelség elöljárója mutatta be a kötetet.
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2.10. Adventi gyertyagyújtások Budapesten és Veszprémben

Közhasznú tevékenység megnevezése: Adventi gyertyagyújtások Budapesten és Veszprémben

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: 300

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2014. november 30-án, decenber 7-án, 14-én és 21-én Veszprémben Kiss Domonkos, Takáts István, Barkó
Ágoston és Korzenszky Richárd tartott elmélkedést. 
Budapesten is számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és a Bencés Öregdiákkórus részvételével
a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra került sor az Egyetemi templomban.

2.11. Szent Márton Kamarakórus koncertje

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szent Márton Kamarakórus koncertje

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2008. évi XCIX. tv. 3. § (1) bekezdése

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 19-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 350

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2014. december 20-án került sor a budapesti Boldog meszlényi Zoltán Templomban a Szent Márton
kamarakórus adventi koncertjére. Vezényelt Dr. Áment Lukács OSB regens chori.

2.12. BDSZ Naptár 2014

Közhasznú tevékenység megnevezése: BDSZ Naptár 2014

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 2014-ben is sor került. Bognár Cecil OSB atya magvas gondolataival
és Schönberger Rajmund diáktársunk színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadványa Diákszövetségünk
igazi büszkesége. 
A naptár főszerkesztője Bischof Péter és Kovács Péter diáktársaink. Az idézeteket dr. Németh Ágnes, Deli
Gergely, Kovács Péter és Szabó Tibor Zsombor gyűjtötte és válogatta. 

2.13. Kézfogás

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kézfogás

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
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Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A szerzetesi - egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett pedagógusok
ünnepi találkozójára 2014-ben is sor került Tihanyban.

2.14. VIII. Bencés Jótékonysági Bál

Közhasznú tevékenység megnevezése: VIII. 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

2014. február 22-én ismét volt Bencés Bál! A helyszín a városligeti Experidance Ház (Budapest, Ajtósi Dürer
sor 19-21.) volt, a jótékonysági bál bevételét a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak ajánlottuk fel. A bált
az eddigi szervezőktől átvett tapasztalatok alapján a Pannonhalmi Bencés Alumni rendezte meg.

Kezdéskor a kifogástalan borok kóstolása során a Pannonhalmi Gimnázium Improvizációs 
Műhelye zenélt, a Bál nyitótáncát Hancz Bianka és Hancz Patrikdiáktársak mutatták be. A hajnalig tartó
bálozás a fáradtságunk termékeny levezetését is jelentette számunkra (is). Ek kor már a Veronika and the Boys
húzta a talpalávalót. Sor került a Söveges Dávid- és a Palatin Gergely-díjak átadására, melyet hagyományosan
a Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítvány osztott ki. 
A forgatag közepette fotókiállítás, fotósarok/portréfotózás és Jótékonysági Kaszinó várta az érdeklődőket.
A fotókat Czope Anna és Barki Gábor készítették. 
Poharainkba Heimann Zoltán tiszteletbeli bencés öregdiáktársunk szekszárdi, a Pannonhalmi Apátság,
valamint a balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium borait tölthettük.

2.15. BDSZ-pólók biztosítása gyermekek részére

Közhasznú tevékenység megnevezése: BDSZ-pólók 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 korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 73

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Bencés Diákszövetség 2014-ben megajándékozta a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és
a Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős diákjait a Diákszövetség címerével ellátott pólóval.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)

Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
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Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

BDSZ Ösztöndíj támogatás 225 225

BDSZ Iskola alap támogatás 100 0

BDSZ Alapszervezetek támogatása 275 140

BDSZ Segély Alap támogatása 600 0

Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány támogatása 0 100

Bencés Bál támogatása 0 100

Jáki Teodóz Emlékkötet támogatása 0 150

Immaculata Alapítvány támogatása 50 0

Konkoly Marinkó előadókörút támogatása 0 90

Pólók adományoazása hátrányos helyzetű diákok számára 0 73

2015 évi naptárak tagok részére 0 337

Összesen: 1 250 1 215

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 0 0

Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 8 074 8 689

ebből:   

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

365 369

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)] 7 709 8 320

H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 326 9 052

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 326 9 052

K. Adózott eredmény 1 748 - 363

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

175 264

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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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

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

1. Bencés Diákszövetség Hírlevele - kulturális örökség megóvása
2014-ban a Bencés Diákszövetség Hírlevele két alkalommal jelent meg, igen magas színvonalú kivételben

és színes képekkel!
Az immáron hagyományosnak mondható stílus fenntartásábandiáktársakból 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 főszerkesztő 2013-tól Kovács Péter.

2. Győri Szabadegyetemi Előadások - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
A Bencés Diákok Győri Egyesülete ismételten bencés szabadegyetemi előadásokat szervezett a győri jogi

karon a Bencés Diákszövetség Győri Egyetemi Tagozattal és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékkel karöltve. 2014. február 20-án
(csütörtökön) 18.00-kor Varga István (Ph87), marketingszakember, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi
tagja, jövőkutató tartott előadást Marketingcsapdák címmel. 2014. április 9-én (szerdán) 18.00-kor Dr. Pakucs
János (Gy58) a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke lesz szabadegyetemünk vendége, aki
Versenyképesség-Kreativitás-Innováció címmel tartott előadást.

3. Tanulmányi Ösztöndíj - Gyermek- és ifjúságvédelem
2014-ben három egyetemista diáktársunk, - Bolla Kristóf, Fodor Mátyás, Kiss Ádám - részesült a Bencés

Diákszövetség Ösztöndíjában. A pályázatra nagyszámú, elismerésre méltó pályázat érkezett. Fontos, hogy
nagyreményű fiatal diáktársaink számára a Diákszövetség is támogatást tudjon nyújtani.

4. Értékalapú választások konferenciasorozat - Emberi és állampolgári jogok védelme
Az Értékalapú választások konferenciasorozat az előzetes szakmai tervben meghatározottaknak megfelelően
került lebonyolításra. A szakmai programmal a Bencés Diákszövetség a keresztény hit és a bencés szellemiség
értékei mentén arra a kérdésre keresett választ, hogy napjaink relativizálódó világában miképp határozhatóak
meg a személyiség egészséges testi-és lelki kibontakozását és fenntartását segítő igazodási pontok a politika,
a gazdaság és a tudomány területén.

5. Huszadik Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok - Kulturális örökség megóvása
A Bencés Diákszövetség anyagi támogatásával a Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány és a Piliscsabai

Bencés Területi Szervezet szervezésében valósult meg a Huszadik Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok
2014. május 9-11-én. Összesen 15 kórus lépett fel, Budapestről, az ország távolabbi tájairól, a határon túlról,
Erdélyből, a Felvidékről és Szerbiából. Az Egyházzenei Napok hagyományának is szerepe volt abban, hogy
több közülük az elmúlt években alakult meg, így a régióban sokat erősödött az egyházzene pozíciója.
A műsort az egyházi zeneirodalom széles palettájából választottuk ki, így a hallgató átfogó képet alkothatott
az egyházi zenei műfajok különböző korszakairól és stílusairól.

6. Tálos Zoltán Emlékkupa - Sport
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 A 2014. május 31-én került sor a Bencés Öregdiák-nap keretében a Tálos Zoltán Emlékkupára.
 Nagy öröm, hogy igen sok, tizennégy kosárcsapat nevezett be a tornára.

7. Mária Zarándoklat - kulturális tevékenység
2014-ben Boldogasszony - Frauenkirchen - volt a Mária Zarándoklat úticélja. 2014. szeptember 20-án

Boldogasszony, másnap pedig Kópháza volt a zarándoklat állomása. A program szerint szeptember 20-án
11:45 órakor került sor a közös szentmise bemutatására. Eztkövetően Kovács Győző (Ph58) diáktársunk - aki
korábban a Mohácsi Zeneiskola igazgatója volt - és feleségeadott rövid hangversenyt a csodálatos barokk
búcsújáró templomban.
A szentmise és a hangverseny után megtekintettük a FerencesRendházban található állandó kiállítást,

amelynek fő témája a "Keresztényüldözés a kezdetektől napjainkig". A kiállításon külön tárlója volt Brenner
János szombathelyi egyházmegyés fiatal pap emlékének, akit 1957. december 15-én gyilkoltak meg, máig
tisztázatlan körülmények között.
Ezt követően megtekintettük a búcsújáró templom mellett található "Kálvária-hegyet", amelyen sajátos

domborművek ábrázolják Jézus szenvedésének állomásait - nem a megszokott 14 stációs változatban.
Másnap, vasárnap Kópházán a kegytemplom történetével megtekintésével folytattuk programunkat, majd

pedig 10 órakor részt vettünk Kópházán a horvát-magyar nyelvű szentmisén.

8. Bencés Nótahajó - Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása
A korábbi évek felejthetetlen hajókázós-danolászós este sikerére való tekintettel 2014. október 1-jén ismét

megrendezésre került a Bencés Nótahajó. A Nótahajón sör, bor, zsíros kenyér, jó hangulat, bencés diáktársak
zenekara, cigányzene és egy felejthetetlen este várta diáktársainkat. Az este során sor került a Bencés
Diákszövetség fővárosi Egyetemi Tagozatának bemutatkozására, új tagok felvételére.

9. Jáki Sándor Teodóz Emlékkötet - Kulturális örökség megóvása
Önmagát becsüli meg az utókor, amikor jeles elődeinek, kortársainak emléket állít. Jáki Sándor Teodóz,

a bencés Vándorapostol nagy ívű életművére is érvényes intelem: "Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni
hagyja, az a saját síremlékét készíti, s vesztesége lesz az egész emberiségnek." (Ipolyi Arnold) Ez
az emlékkönyv a szó eredeti értelmében antológia: virágszedés, virágfüzér. (Anthosz: virág; legein (lego):
gyűjt, szed.) Ez az emlékfüzér sok és sokféle rendű és rangú szerző visszaemlékezéséből állt össze. A kötetet
Cs. Varga István és Polgár Tibor András szerkesztette.
2014. október 17-én 17 órakor a Szent Margit Gimnázium dísztermében Várszegi Asztrik OSB főapát, dr.

Kukorelli István (Ph70) BDSZ elnök, valamint Kozma Imre (Gy/58) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
mutatta be a Teodóz atyáról készült könyvet.
2014. november 9-én a Győri Könyvszalon keretében a Nemzeti Színház nagyszínpadán 13.30-kor Bíró

László (Gy69) tábori püspök, Prof. dr. Cs. Varga István (Gy64) felelős szerkesztő, dr. Horváth József (Gy76)
a Dr. Kovács Pál Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, valamint Horváth Dori Tamás (Gy67) a Szent Mór
Perjelség elöljárója mutatta be a kötetet.

10. Adventi gyertyagyújtások Budapesten és Veszprémben - Kulturális örökség megóvása
2014. november 30-án, decenber 7-án, 14-én és 21-én Veszprémben Kiss Domonkos, Takáts István, Barkó

Ágoston és Korzinszky Richárd tartott elmélkedést. Budapesten is számos diáktársunk önzetlen szervező

munkája és a Bencés Öregdiákkórus részvételével a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra került sor
az Egyetemi templomban.

11. Szent Márton Kamarakórus koncertje - kulturális tevékenység
2014. december 20-án került sor a budapesti Boldog meszlényi Zoltán Templomban a Szent Márton

kamarakórus adventi koncertjére. Vezényelt Dr. Áment Lukács OSB regens chori.

12. BDSZ Naptár 2014 - Kulturális örökség megóvása
A nagysikerű naptár kiadására 2014-ben is sor került. Bognár Cecil OSB atya magvas gondolataival

és Schönberger Rajmund diáktársunk színes, művészi értékű fotóival gazdagított kiadványa Diákszövetségünk
igazi büszkesége. A naptár főszerkesztője Bischof Péter és Kovács Péter diáktársaink. Az idézeteket dr.
Németh Ágnes, Deli Gergely, Kovács Péter és Szabó Tibor Zsombor gyűjtötte és válogatta.

13. Kézfogás - Kulturális örökség megóvása
A szerzetesi - egyházi iskolákban végzett diákok és a keresztény értékrend mellett elkötelezett pedagógusok
ünnepi találkozójára 2014-ben is sor került Tihanyban.

14. VIII. Bencés Jótékonysági Bál - kulturális tevékenység
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2014. február 22-én ismét volt Bencés Bál! A helyszín a városligeti Experidance Ház (Budapest, Ajtósi Dürer
sor 19-21.) volt, a jótékonysági bál bevételét a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnak ajánlottuk fel. A bált
az eddigi szervezőktől átvett tapasztalatok alapján a Pannonhalmi Bencés Alumni rendezte meg.
Kezdéskor a kifogástalan borok kóstolása során a Pannonhalmi Gimnázium Improvizációs Műhelye zenélt,

a Bál nyitótáncát Hancz Bianka és Hancz Patrik diáktársak mutatták be. A hajnalig tartó bálozás
a fáradtságunk termékeny levezetését is jelentette számunkra (is). Ek kor már a Veronika and the Boys húzta
a talpalávalót. Sor került a Söveges Dávid- és a Palatin Gergely-díjak átadására, melyet hagyományosan
a Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítvány osztott ki. A forgatag közepette fotókiállítás,
fotósarok/portréfotózás és Jótékonysági Kaszinó várta azérdeklődőket. A fotókat Czope Anna és Barki Gábor
készítették. Poharainkba Heimann Zoltán tiszteletbeli bencés öregdiáktársunk szekszárdi, a Pannonhalmi
Apátság, valamint a balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium borait tölthettük.

15. BDSZ-pólók biztosítása gyermekek részére - gyermek- ésifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképvisele
A Bencés Diákszövetség 2014-ben megajándékozta a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és

a Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős diákjait a Diákszövetség címerével ellátott pólóval.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. "Értékalapú választások" konferenciasorozat megszervezésének támogatása

Támogatási program elnevezése: "Értékalapú választások" konferenciasorozat
megszervezésének támogatása

Támogató megnevezése: Miniszterelnökség (084032. Civil szervezetek
programtámogatása fejezete)

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2014. március 10. - 2014. június 15.

Támogatás összege (1000HUF) 2,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 2,000

-tárgyévben folyósított összeg: 2,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 2,000

Felhalmozási:

Összesen: 2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Értékalapú választások konferenciasorozat az előzetes szakmai tervben meghatározottaknak megfelelően
került lebonyolításra. 

A szakmai programmal a Bencés Diákszövetség a keresztény hit és a bencés szellemiség értékei mentén arra
a kérdésre keresett választ, hogy napjaink relativizálódóvilágában miképp határozhatóak meg a személyiség
egészséges testi-és lelki kibontakozását és fenntartásátsegítő igazodási pontok a politika, a gazdaság és
a tudomány területén.
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A konferenciasorozat első állomására 2014. március 12-én, Budapesten, a Tihanyi 
Alapítvány által fenntartott Mathias Corvinus Collegiumban került sor. A Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátságának gazdasági vezetője, perjele, Hortobágyi T. Cirill tartott előadást "Értékalapú
gazdaság" címmel. Az előadáson csaknem 120 fiatal vett részt, a 18-23 éves korosztályból. A résztvevők közül
számosan az egyetemi vagy egyéb ifjúsági szervezetek körülkerültek ki, kifejezetten azzal a céllal, hogy
az elhangzottak alapján a szervezetek kisebb workshopokban elemezzék ki az előadás tanulságait. Ennek
köszönhetően az elért közönséget tekintve jelentős multiplikátor hatással is számolni kell. Az előadás során
a Nyugat-Magyarországi régió egyik legnagyobb munkaadójaként ismertette az előadó azt az alternatív
közgazdaságtani szemléletet, amely a profitorientált termelés helyett az értékelvű, értékközpontú, az ember
teljes személyiségét figyelembe vevő gazdasági tevékenységre helyezi a hangsúlyt. Szent Benedek Regulája
már évekkel korábban a humánerőforrás-menedzsmenttel foglalkozók és a vállalati vezetők érdeklődésének
homlokterébe került, hiszen olyan elveket tartalmaz, amelyet ma még csak a legkorszerűbb angolszász,
viselkedési közgazdaságtani és well-being elméletekben lelhetünk fel. Az előadás megmutatta, hogy a jelenleg
uralkodó gazdasági szemléletet milyen alapértékek menténkellene átszervezni ahhoz, hogy egy emberibb
és kényelmi szintjét tekintve fenntartható környezetben élhessünk.

A konferenciasorozat második állomása Győr volt. Itt - a terveknek megfelelően - Prof. 
Dr. Vizi E. Szilveszter beszélt az Értékalapú tudományról.Az előadásra megtelt a győri jogi kar legnagyobb
előadóterme, ez mintegy 130 részvevőt jelent, akik többsége egyetemista volt, de szép számmal érkeztek más
korosztály képviselői is. Az előadó a hit, a gondolkodás és az államelmélet kapcsolatát is bemutatta
előadásában, de - egyebek mellett - beszélt a magyar nyelv és a fizikai gondolkodás összefüggéseiről is.
Kifejtette, hogy a ma élő fizikusok legjobbjainak jelentős része magyar származású. Az előadó aztán áttért
az agy működésének vizsgálatára. Bemutatta, hogy azok az élmények maradnak meg leginkább a memóriában,
amelyekhez valamilyen érzelmi töltet is társul. Végül saját felfedezéséről, a nem szinaptikus jelről beszélt.
Az előadás jól illusztrálta, hogy konkrét értékválasztások nélkül a leginkább materiálisnak tartott tudományok
sem boldogulnak.

A konferenciasorozat záró előadására 2014. március 24-én került sor Pécsett. Előadónk 
dr. Kákai László a Pécsi Tudományegyetem docense volt. Az előadást itt is intenzív figyelem kísérte,
a jelenlévők között ott voltak a legfontosabb pécsi diákszervezetek, illetve a Pécsi Ifjúsági és Tanácsadó Iroda
képviselője is. Az előadó a politikai szférában megfigyelhető válságjelenségekről beszélt. Ennek kapcsán
hangsúlyozta a civil szervezetek felelősségét, hiszen leginkább e polgárközeli szervezetek képesek
a választópolgárok kézzelfogható passzivitását megváltoztatni, amire jó példa, a Bencés Diákszövetség jelen
kezdeményezése, az Értékalapú választások konferenciasorozat is.
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