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1. A szervezet alapadatai, és számviteli politikájának fontosabb alapelvei, 

valamint kiemelt mérlegsorok ismertetése 

 

1. Elnevezés:        Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 

2. Képviselő:        Benke András 

3. Székhely:         1111 Budapest, Kende u. 7. 

4. Levelezési cím:       1111 Budapest, Kende u. 7. 

5. Adószám:        19010351-1-43 

6. Tb-törzsszám:       186319 

7. Közhasznúsági fokozat:      közhasznú szervezet 

8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 24 795/1989/1 

         1989. augusztus 3. 

9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya:    Pk. 60 238/1989/15 

         1998. január 1. 

         16.Pk.60238/1989/39 

         2015. november 5. 

 

10. A szervezet céljának rövid leírása: 

Öntevékeny, keresztény szellemiségű egyetemi és főiskolai diákkörök létrehozása, ill. a 

diákkörök működésének segítése. Kiemelt cél a diákkörök rendszeres látogatása, konferenciák 

szervezése, diákkörvezetők továbbképzése, diákkörök munkáját segítő kiadványok 

szerkesztése, diákköröket támogató információs hálózat megteremtése. 

 

 

11. Fontosabb alapelvek: 

 

A Diákszövetség az egyszeres könyvvezetésről 2010. 01.01-től áttért a kettős könyvvezetésre, 

valamint jelzett időponttól könyvelési-szoftvert használ. 

 

Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását 

követően, a kettős könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít. 

 

A mérleg fordulónapja: 2015. december 31. 

A mérlegkészítés ideje: 2016. január 15. 

 

A készletekről évközben sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezet, a vásárolt 

készleteket beszerzéskor költségként könyveli, majd év végén leltár alapján állapítja meg a 

készletértéket. 

 

Az 100.000,-Ft alatti egyedi beszerzési áras tárgyi eszközöket beszerzéskor azonnal 

elszámolja tervszerinti értékcsökkenésként. 
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Az értékcsökkenés kiszámításánál az 1996. évi LXXXI tv. a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény diktálta adókulcsokat tekinti irányadónak. 

A terv szerinti értékcsökkenés leírását, az eszköz aktiválását követő hó első napjától kezdve 

számolja el, évente egyszer, december 31-i fordulónappal. 

 

A MEKDSZ tevékenységének eredményét, a naptári évben közhasznú bevételek, magán-, jogi 

személyek, keresztyén gyülekezetek támogatása, pályázatok bevétele, saját bevételek (pl. 

táborok részvételi díja), egyéb bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt: személyi 

jellegű ráfordítások, anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek és 

egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítja meg.  

 

A költségeket az 5. számlaosztályban könyveli elsődlegesen. 

 

A Diákszövetség havonta értékeli deviza-állományát, (USD, EUR), a számlavezető-

pénzintézet (CIB bank) által, a tárgyhó utolsó napján közzétett középárfolyamán. 

Az árfolyam változását a 873. Árfolyam veszteség, illetve a 973. Árfolyam nyereség főkönyvi 

számlákon tartja nyilván. 

 

A MEKDSZ a 2015.évi mérlegében, sem aktív, sem passzív időbeli elhatárolást  nem 

szerepeltet, mivel ilyen irányú költsége a mérlegkészítéskor nem  merült fel. 

 

 

A MEKDSZ-nek követelése 2015. 12. 31-én nem volt. 

 

Hosszú lejáratú kötelezettsége a Diákszövetségnek 2015. 12. 31-én nem volt. 

 

A MEKDSZ-nek rövid lejáratú kötelezettsége: 2015. 12. 31-én nem volt. 

 

 

 

 

 

Pénzeszközök alakulása 
 

 

Pénzeszközök:                                                      11.898.350,-Ft 

2015.12.31-én házi pénztárban lévő készpénz:                     811.810,-Ft 

2015.12.31-én bankszámlapénz:                     11.086.540,-Ft 

-CIB Fő pénzforgalmi számla:                       1.708.765,-Ft 

-CIB Konferencia számla:                                      116.295,-Ft 

-CIB Deviza számla USD:                                              6.220.418,-Ft 

-CIB Deviza számla EUR:                                                  3.041.062,-Ft 
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2. Kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves 

beszámolójának mérlege 
 

19010351949952901  

Statisztikai számjel 

19010351-1-43 

Adószám  

        

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 

1111 Budapest, Kende u.7. 

 
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31. 

 

 

Közhasznú egyéb szervezetek 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 
 

 

Eszközök (aktívák) 

                   adatok ezer forintban 

Sor-

szám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

01. 
A. Befektetett eszközök 

(02.+03.+04.) 

 

3.437 

 

  

3.945 

 

02. 
I. Immateriális javak 

   

03. II. Tárgyi eszközök 3.437  3.945 

04. III. Befektetett pénzügyi eszközök    

05. B. Forgóeszközök 

(06.+07.+08.+09) 

 

11.593 

  

11.898 

06. 
I. Készletek 

   

07. II. Követelések    

08. III. Értékpapírok                                                 

09. IV. Pénzeszközök 11.593  11.898 

10. C. Aktív időbeli elhatárolások    

11. Eszközök összesen 15.030  15.843 

 

 

 

 

Keltezés: Budapest, 2016. január 15. 

             Benke András 

P.H.   a MEKDSZ elnöke 

 

 

4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelethez 
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19010351949952901  

Statisztikai számjel 

19010351-1-43 

Adószám         

 

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 

1111 Budapest, Kende u.7. 

 

          

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31. 

 

Közhasznú egyéb szervezetek 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 
 

Források (passzívák) 

                   adatok ezer forintban 

Sor-

szám A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 

módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

12. 
D. Saját tőke (13+14+15+16+17) 

 

15.030 

 

  

15.843 

 

13. 
I. Induló tőke /Jegyzett tőke 

 

841 

  

841 

14. II. Tőkeváltozás /Eredmény    

15. III. Tőke tartalék 11.018  14.189 

16. IV. Értékelési tartalék    

17. V. Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből (Közh. tevből) 

 

3.171 

  

813 

18. VI. Tárgyévi eredmény 

vállalkozási tevékenységből 

   

19. E. Céltartalékok    

20. F. Kötelezettségek (21+22+23)    

21. 
I. Hátrasorolt kötelezettségek 

   

22. II. Hosszú lejáratú                                             

kötelezettségek 

   

23. 
III. Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

 

 

  

 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások    

25. Források összesen 15.030  15.843 

 

Keltezés: Budapest, 2016. január 15. 

                

                Benke András 

      P.H.    a MEKDSZ elnöke 

 

4. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez 
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Közhasznú egyéb szervezetek 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 

 

19010351949952901  

Statisztikai számjel 

19010351-1-43 

Adószám         

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 

1111 Budapest, Kende u.7. 

 

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.              adatok ezer forintban 

Sor-

szám A tétel megnevezése Előző év 
Előző 

év(ek) 

módosításai 

Tárgyév 

a 
b 

c  d 

 
Alaptevékenység/Közhasznú  összesen 

   

1. 
Értékesítés nettó árbevétele 

   

2. 
Aktivált saját teljesítmények értéke 

   

3. 
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 

 

24.441 

  

30.118 

 ebből:    

 - támogatások    

 = alapítói    

 = központi költségvetési    

 = helyi önkormányzati    

 = egyéb 24.441  30.118 

4. 
Pénzügyi műveletek bevételei 

 

1.080 

  

1.194 

5. Rendkívüli bevételek 1.852  194 

 ebből:    

 - támogatások    

 = alapítói    

 = helyi önkormányzati 200  194 

 = pályázati úton elnyert támogatás 1.652   

6. 
Tagdíjak 

 

229 

  

237 

7. 
Egyéb bevétel 

 

7.696 

  

9.168 

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 35.298  40.911 

8. Anyagjellegű ráfordítások 10.908  17.027 

9. Személyi jellegű ráfordítások 20.931  21.924 

10. Értékcsökkenési leírás 167  243 

11. Egyéb ráfordítások 2  332 

12. Pénzügyi műveletek ráfordításai 116  571 



 7 

13. Rendkívüli ráfordítások 3  1 

B. Összes ráfordítás (8+9+10+11+12+13) 32.127  40.098 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 3.171  813 

I. Adófizetési kötelezettség    

D. Jóváhagyott osztalék    

E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) 3.171  813 

 

 

Keltezés: Budapest, 2016. január 15.   

 

      

                       Benke András 

     P.H.           a MEKDSZ elnöke 

 

 

 

5. számú melléklet a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelethez 
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

  

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség a 2015. évben az alábbi költségvetési 

támogatásban részesült: 

 

   Pályázatok: 

XI. kerület Újbuda önkormányzat, száma:I-533-53/2015           194.000,-Ft 

MEKDSZ iroda berendezésének fejlesztése (fénymásoló). 

Projekt idő: 2015.05.01-2015.07.30. Felhasználva és elszámolva 2015-ben. 

 

 

 

 

          Összesen:             194.000,-Ft 

   

 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség a 2015. évben a költségvetési 

támogatásokat az alábbiak szerint használta fel: 

 

Támogató költségvetési intézmény:        Bp. XI. kerület Újbuda Önkormányzat 

A támogatás összege:                                                  194.000,- Ft 

Támogatás célja:                                  MEKDSZ iroda berendezésének fejlesztése 

      fénymásológép beszerzés 

 

 

                                                                              

A támogatások felhasználása 

A MEKDSZ a támogatások összegét a támogatási szerződésekben megjelölt céloknak 

megfelelően költötte el. 

 

 

 XI. kerület Újbuda önkormányzattól kapott  194.000,-Ft-ból a MEKDSZ iroda 

berendezésének fejlesztésé céljából fénymásológép vásároltunk. 
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

  

2015. évi bevételek        

 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás      30.118.194,-Ft 

magánszemélyek adománya (belföld)  15.738.707,-Ft 

magánszemélyek adománya (külföld)             20.000,-Ft 

jogi-személyek adománya (belföld)           2.563.442,-Ft 

alapítványi adomány (belföld)                      390.000,-Ft 

szervezetek adományai (külföld)                  278.705,-Ft 

gyülekezetek, alapítványok tám.        350.000,-Ft 

táborok adománya                               279.760,-Ft 

IT beruházásra adomány                      723.200,-Ft 

lelkigondozói adomány                 4.035.200,-Ft 

világtalálkozóra (Mexikó) adomány          1.173.000,-Ft 

Evangéliumi Fórumra adomány                 3.507.080,-Ft 

Senior hétvége és nemzetközi dk adm.       1.059.100,-Ft 

 

Pályázati úton nyert                           194.000,-Ft 

XI.ker Újbuda Önk.           194.000,-Ft 

 

Tagdíjból bevétel                                                                 237.000,-Ft  

 

 Egyéb bevétel                                            9.168.628,-Ft  

        téli tábor részvételi díja                              5.163.300,-Ft 

        nyári tábor részvételi díja                           1.259.980,-Ft 

        Evangéliumi Fórum részvételi díja            1.544.250,-Ft 

        SZJA 1%                               1.156.657,-Ft 

        különféle egyéb bevétel                                    5.520,-Ft 

Rendkívüli bevétel                                           38.921,-Ft 

 

 Pénzügyi műveletek bevétel:                      1.193.593,-Ft 

árfolyam nyereség        1.187.280,-Ft 

kamat bevétel                6.313,-Ft  

 

 

 Eredménykimutatásban a közhasznú bevétel :           40.911.415,-Ft               
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2015. évi kiadások      

 

Anyag jellegű ráfordítás:                    17.026.646,-Ft 

Anyagköltségek (1.459.638,-Ft) 

áram                                  170.226,-Ft 

víz, szenyvíz                                                    14.184,-Ft 

gáz                                     108.097,-Ft 

irodaszer                                             105.125,-Ft 

téli táborral kapcs.                                114.942,-Ft 

nyári táborral  kapcs.                                      105.157,-Ft 

Evangéliumi Fórum           391.712,-Ft 

nemzetközi diákkör                                          63.945,-Ft 

tisztítószer              26.105,-Ft 

diákköri pályázat                                        41.105,-Ft 

senior hvg, Csillagpont                                    10.035,-Ft 

kisértékű irodai és sztechnikai eszközök       289.090,-Ft 

karbantartáshoz használt                                  19.915,-Ft 

 

 

 

Igénybevett szolgáltatás (13.762.584,-Ft) 

bérleti díj                                                           55.000,-Ft  

utazási,kiküldetési ktg                               1.390.385,-Ft 

posta, távközlés                                   551.654,-Ft 

közös ktg                                    202.252,-Ft 

téli táborral kapcs.                    4.045.286,-Ft 

nyári táborral kapcs.                                     1.515.610,-Ft 

lelkigondozással kapcs.                                  632.195,-Ft 

könyvelés                                    972.000,-Ft 

oktatás, továbbképzés                       310.980,-Ft 

egyéb szolgáltatás                         23.050,-Ft 

MEKDSZ Hírlevél, Márk ev.                            82.730,-Ft 

Nemzetközi diák.                                              43.170,-Ft 

Bevezető hétvége                                              59.120,-Ft 

Senior hétvége                                             1.021.885,-Ft 

Evangéliumi Fórum                                     2.755.267,-Ft 

IFES titkártalálkozó                                        102.000,-Ft 

 

 

 

 

Egyéb szolgáltatás (1.804.424-Ft) 

bankköltség                                   185.301,-Ft 

biztosítási díj               27.773,-Ft 

támogatások                                                     464.500,-Ft 

hatósági díjak, illetékek                                   126.850,-Ft 

lakásvásárláshoz nyújtott munkáltatói         1.000.000,-Ft 

 

 



 11 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítás:                                21.923.575,-Ft 

Bérköltség (14.509.930,-Ft) 

bérköltség                                     14.509.930,-Ft 

 

Személyi jellegű kifizetés (3.495.954,-Ft) 

munkábajárás, kiküldetés                              833.985,-Ft 

étkezési utalvány +SZÉP kártya                          1.602.618,-Ft 

reprezentáció                               165.815,-Ft 

telefon utáni adók                                43.517,-Ft 

étk.utalv.+ SZÉP kártya utáni adók       544.246,-Ft 

helyi bérlet utáni adó                              305.773,-Ft 

 

Bérjárulékok (3.917.691,-Ft) 

Szociális hozzájárulási adó                3.917.691,-Ft 

 

Értékcsökkenési leírás                  243.096,-Ft 

 

Különféle egyéb/átfutó kiadás                                                    332.010,-Ft 

(nyári tábor, Evangéliumi Fórum és pályázat visszaut.) 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai                                             571.552,-Ft 

(árfolyam veszteség) 

 

Rendkívüli ráfordítások                                                  1.626,-Ft 

(adók, járulékok kerekítései) 

 

 

 

Eredménykimutatásban az összes ráfordítás:              40.098.505,-Ft               
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

  

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 2015. évben az alábbi cél szerinti 

juttatásokat nyújtotta: 

  

Belföldi útiköltség (diákkörök, konferenciák látogatása)   250.790,-Ft 

Külföldi úti- és kiküldetési költség(Mexikó, Kolozsvár)  1.139.595,-Ft 

Táborokra fordított:                                                                                     

(téli tábor: 4.160.228,-Ft, nyári tábor: 1.620.767,-Ft 

Evangéliumi Fórum: 3.146.979,-Ft, Senior hétvégr: 1.031.920,-Ft) 

Nemzetközi diákkör 

9.959.894,-Ft 

     43.170,-Ft 

Összesen:                                                                       11.393.449,-FT  

 

 

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértékének kimutatása 

  

Helyi önkormányzat                                                     194.000,-Ft 

SZJA 1%                                                     1.156.657,-Ft   

Összesen:                1.350.657,-Ft 
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének 

kimutatása 

 
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 2015. évben sem nyújtott sem pénzbeli, sem 

természetbeni támogatást tisztségviselőinek. 

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 

  

            A MEKDSZ ez évi tevékenységét is a különböző hazai és nemzetközi konferenciák, táborok, 

képzések szervezése, illetve az öntevékeny diákkörök rendszeres látogatása határozta meg. A 

diákköröket a 6 tagú munkatársi csapat látogatta. 

A különböző - munkatársak által szervezett - programok közül a vezetőképző jelenti az egyik 

legnagyobb segítséget a diákkörök számára. 

A MEKDSZ-ben évek óta lelkigondozás folyik, amely 2015-ben a tavalyi kettő főhöz 

viszonyítva 5 főre bővült. Nagy segítséget nyújt: diákoknak, diákkörvezetőknek illetve 

munkatársaknak. 

A MEKDSZ öntevékenysége megmutatkozik abban is, hogy a diákok több konferenciát, nyári 

tábort, kirándulásokat, és az oktatási intézményükben meghirdetésre került előadásokat szerveztek az 

elmúlt évben.  

Ezen felül nagy számban vettek részt a nemzetközi szervezetünk által szervezett speciális 

képzéseken is. 

            A MEKDSZ adományszervezési tevékenységének köszönhetően a bevételekből nem csupán a 

munkatársak költségeit, de rászoruló diákok és önkéntesek táborozási-, továbbképzési költségeit is 

tudta állni. 

               A 2015. évben befolyt 40.911.415,-Ft –ból 40.098.505,-Ft-ot  konferenciákra, 

továbbképzések szervezésére, diákkörök látogatására, illetve a munkát szervező iroda és a 

munkatársak költségeire költötte el az egyesület. 

 

 Budapest, 2016. január 15. 

 

 

 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség Közgyűlése 2016. február 6-án elfogadta a 2015. 

évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. 
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              Benke András 
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