
   

 

1052 Budapest, Piarista köz1. • Telefon: +36 1 486 4454 • E-mail: alapitvany@piarista.hu • http://alapitvany.piarista.hu 

Piarista Alapítvány 
1052 Budapest, Piarista köz 1., adószám: 19013598-1-41 

Közhasznúsági melléklet, szöveges beszámoló 
melléklet a PK-342-es nyomtatványhoz 

2017. 

1. Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az alapítvány 2017-ben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott. 

 

 Túratámogatások: 2017-ben 7 piarista intézmény nyári túráit támogatta az 

alapítvány (Budapest 380 eFt, Kecskemét 300 eFt, Mosonmagyaróvár 150 eFt, 

Nagykanizsa 50 eFt, Szeged 50 eFt, Vác 180 eFt), illetve az összes intézménynek 

szervezett vitorlástábort (90 eFt). A túratámogatásokhoz tartozik a piarista 

vitorlástáborok részére vett vitorla értékcsökkenése (31 eFt). A 

túratámogatások 2017-ben összesen 1.231 eFt-ot tettek ki. 

 Szociális segélyek: az alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan havi 

rendszerességgel folyósított szociális támogatást három fiatalon elhunyt családfő 

fiatalkorú gyermekeinek segítésére. A szociális támogatás alapját a volt 

osztálytársak, ismerősök által befizetett adományok jelentik. 2017-ban új alapot 

indítottunk, egy nehéz anyagi körülmények között élő beteg öregdiák 

támogatására, aki év közben tragikus hirtelenséggel elhunyt, ezért az alap 

maradék az összegét temetési segélyként folyósítottuk a családnak. Az összes 

szociális alapba befolyt támogatás 2.530 eFt. Az alapítvány a fel nem használt 

összeget elkülönítetten kezeli. Az alapítvány 2017-ben szociális támogatásra 

összesen 3.013 eFt-ot fordított. 

 Ösztöndíjak: az alapítvány 2017-ben megújította a Kalazancius Ösztöndíj 

programot: a 2017-es kiírás szerinte a 2017-ben végzett öregdiákok 

pályázhattak, minden intézmény végzős osztályaiból 2-2 diák. A 2017/18-as 

tanév 1. szemeszterében 12 diákot támogattunk, összesen 600 eFt-tal. Az 

alapítvány kiosztotta a korábban alapított ösztöndíjakat is (Szt. Albert díj, Dr. 

Papp László díj 25-25 eFt, Molnár Márton díj 160 eFt), így az alapítvány 2016-

ban ösztöndíjakra összesen 810 eFt-ot fordított. 

 A közhasznú tevékenységeket közvetve szolgáló kiadások, az alapítvány 

működési kiadásai 2017-ben 438 eFt-ot tettek ki. A főbb tételek: könyvelés: 

210 eFt, nyomda 149 eFt, bankköltség: 79 eFt. Tekintettel arra, hogy az 

alapítvány kizárólag közhasznú tevékenységet végzet, ezek a költségek közvetve 

a közhasznú célt szolgálták, ezért közhasznúnak minősül 

 

2017. évi közhasznú kiadások összesen: 5.492 eFt 

 

Közhasznú tevékenységeink célcsoportja: 

 piarista diákok: 4500 fő (túratámogatás) 

 piarista öregdiákok: közvetett: 10000 fő, (szociális segély, ösztöndíj) 
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 Közhasznú tevékenységeinkhez kapcsolódó közfeladatok, jogszabályhelyek: 

o Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 2011. évi CXC tv. 

a nemzeti köznevelésről, 4.§ a-u. 

o Szociális tevékenység, családsegítés: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország 

helyi önkormányzatairól, 13§ (1) 8. 

2. Bevételek bemutatása 

A 2017. évi SZJA 1%-os felajánlásból 575 eFt-ot folyósított a NAV. 

Magánszemélyektől 3.512 eFt folyt be 2017-ben, vállalkozásoktól 705 eFt-ot kapott az 

alapítvány. Az adományok célok szerinti megoszlása: 2.530 eFt a szociális alapok 

támogatására, 160 eFt a Molnár Márton ösztöndíjra, 80 eFt szerzetesnövendékek 

képzésére adományoztak a támogatók, 1.447 eFt-ot általánosan az alapítvány álcéljaira. 

A szociális alapokba 2017-ben kevesebb adomány érkezett, mint a kifizetés volt, ezért 

111 eFt-ot fel kellett oldani a korábbi évek passzív időbeli elhatárolásából, így az 

alapítvány összes bevétele: 4.903 eFt. 

   

Az alapok helyzete:  

A szociális alapokban összesen 1.261 eFt, az ösztöndíj alapokban 924 eFt, a növendék 

alapban 260 eFt van, az elkülönítetten kezelt alapok összesen 2.445 eFt-ot tesznek ki. 

3. Támogatások, adományok felhasználása 

2017. évben folyósított SZJA 1%-os felajánlásból 574.664 Ft-ot kapott az alapítvány, a 

teljes összeget a piarista intézmények tanuló rászoruló diákok megsegítésére fordítottuk 

(átadott pénzeszköz, túratámogatások) 

A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: 

egy alkalom. 

 

 

Budapest, 2018. 04. 11. 

 


