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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 2021-ben. 
A lista csupán az országos Bencés Diákszövetség által szervezett, támogatott, vagy a nevében megvalósított
programokat tartalmazza. 
A tagszervezetek szintén számos, színes programmal gazdagították bencés közösségünket az elmúlt évben.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Megemlékezés Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőről

Közhasznú tevékenység megnevezése: Megemlékezés Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőről

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Emlékmise és megemlékezés Nagy Gáspár költőről.

2.2. Kapcsolattartás a Bencés renddel

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kapcsolattartás a Bencés renddel

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közösségi kultúrális tevékenysgé (1991. évi XX. törvény
121.§. a)-b))

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 60

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2021. július 10. Szent Benedek napi ünnepi szentmise a Tihanyi Apátságban, utána konferenciabeszélgetés.

2.3. Szent Benedek zarándoklat

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szent Benedek zarándoklat

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 85

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Szent Benedek Zarándoklat - 2021. július 5-12. A Szent Benedek zarándoklat egyik célja, hogy utunkkal
összekössük a magyar bencés monostorokat. Néhány éve már minden bencés Házat felfűzünk a zarándoklat
állomásai közé, beleértve a budapesti Tanulmányi Házat, a fővárosban tanuló szerzetesek lakhelyét is.
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2.4. Részvétel a Szent Jobb körmeneten

Közhasznú tevékenység megnevezése: Részvétel a Szent Jobb körmeneten

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kultúrális örökség védelme (2001. évi LXIV. törvény
5.§.(1.))

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Részvétel 2021. augusztus 20-án a Szent Jobb körmeneten és szentmisén, megemlékezés Szent István
királyunkról.

2.5. Részvétel az Eucharisztikus Kongresszus záró misén

Közhasznú tevékenység megnevezése: Részvétel az Eucharisztikus Kongresszus záró misén

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: 450

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Bencés diákok közös részvétele az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén 2021.
szeptember 12-én Budapesten. Az esemény alkalmával Magyarországra érkezett Ferenc pápa, aki a záró misét
celebrálta.

2.6. Mária Zarándoklat Hajóson

Közhasznú tevékenység megnevezése: Mária Zarándoklat Hajóson

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 95

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Szeptember harmadik hétvégéjén (2021. szeptember 18-19.) a Bencés Diákszövetség immár hagyományos
Mária-zarándoklatára jöttünk össze Hajóson. Az eseményen részt vett Cirill főapát úr is, aki szentmisét is
celebrált. A Diákszövetség tagjait, a helybélieket, a zarándokokat a Diákszövetség elnöke, Nógrádi László is
köszöntötte.

2.7. Korzenszky Richárd fotókiállítás

Közhasznú tevékenység megnevezése: Korzenszky Richárd fotókiállítás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 25

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a tihanyi apátság volt elöljárójának fotókiállítása.

2.8. Requiem az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért

Közhasznú tevékenység megnevezése: Requiem az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért

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: 50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Közös imádság és szentmise 2021. november 13-án 16:00-tól elhunyt tanárainkért és diáktársainkért.

2.9. Adventi gyertyagyújtások Budapesten

Közhasznú tevékenység megnevezése: Adventi gyertyagyújtások Budapesten

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: 250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A 2021-es adventi időszakban számos diáktársunk önzetlen szervező munkája és a Bencés Öregdiákkórus
részvételével ismét sor került a pannonhalmi hangulatú gyertyagyújtásokra a budapesti Egyetemi Templomban.

2.10. BDSZ Naptár 2021

Közhasznú tevékenység megnevezése: BDSZ Naptár 2021

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§(1) bek.7.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 18-99 éves korosztály

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A Bencés Diákszövetség a 2021-es évre is elkészítette Diákszövetségünk naptárát, amelynek főszerkesztője a
BDSZ elnöke volt. A naptárból továbbra is
értesülhetnek Diákszövetségünk, illetve tagszervezeteink legfontosabb eseményeiről. A kiadványt 2021-ben is
igényes, művészi értékű fotók és irodalmi értékű versek gazdagították.

2.11. Napi evangélium sorozat a közösségi médiában
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Közhasznú tevékenység megnevezése: Napi evangélium sorozat a közösségi médiában

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény
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.

2.12. 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
23.§(5) bek. 11a.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 65-99 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).

2.13. Online hírlevél

Közhasznú tevékenység megnevezése: Online hírlevél

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. törvény 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

Brenner Dominik támogatása 0 50

Szent Mihály Cserkészcsapat támogatása 0 100

Magyar Lélek Alapítvány támogatása 0 200

Deák Ferenc Alapítvány támogatása 0 40

Naptárak tagok részére 0 744

Szentbékkálla Község Szent Benedek szobor állátásának támogatása 0 211
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Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Összesen: 0 1 345

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

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0

B. Éves összes bevétel 3 876 9 656

ebből:   

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

457 457

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)] 3 419 9 199

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 093 6 470

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 80 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 093 6 469

K. Adózott eredmény 1 783 3 186

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

0 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   
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Mutató
teljesítése

Igen Nem

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

(közérdekű önkéntesek száma)   
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