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

Közhasznúsági melléklet, szöveges beszámoló 2018. 

melléklet a PK-442-es nyomtatványhoz 

1. Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az alapítvány 2018-ben kizárólag közhasznú tevékenységet folytatott. 

 Túratámogatások:  2018-ban 6 piarista intézmény nyári túráit támogatta az alapítvány 

(Budapest 300 eFt, Kecskemét 300 eFt, Mosonmagyaróvár 80 eFt, Nagykanizsa 40 eFt, Szeged 

100 eFt, Vác 230 eFt), illetve az összes intézménynek szervezett vitorlástábort (150 eFt). A 

túratámogatásokhoz tartozik a piarista vitorlástáborok részére vett vitorla értékcsökkenése (31 

eFt). A túratámogatások 2018-ban 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 (összesen 2.520 eFt). A szociális támogatás alapját a volt osztálytársak, ismerősök 

által befizetett adományok jelentik. Az alapítvány a fel nem használt összeget elkülönítetten 

kezeli. Az alapítvány 2018 szeptemberétől átvette a beolvadó Magyar Piarista Közhasznú 

Alapítvány Vass Péter szociális ösztöndíj programját. A tanév első félévében 19 rászoruló 

diákot támogatott havi 10 eFt-os ösztöndíjjal, összesen 760 eFt értékben. Ezen kívül egyedi 

kérelemre 50 eFt szociális segélyt folyósított. Az alapítvány 2018-ban szociális 

támogatásra összesen 3.330 eFt-ot fordított. 

 Ösztöndíjak:  az alapítvány 2018-ban 12 diáknak folyósította a 2017-ben megítélt 

Kalazancius Ösztöndíj 2. félévi részletét (600 eFt), illetve 2018 őszén 100 eFt ösztöndíjat 

folyósított külföldön tanuló öregdiáknak. 2018 őszén az alapítvány tanárképzési ösztöndíj 

programot indított a piarista tanár utánpótlás megsegítésére, 3 tanárképzésben résztvevő 

fiatal összesen 750 eFt-os ösztöndíjban részesült.   Az alapítvány 2018-ban ösztöndíjakra 

összesen 1.450 eFt-ot fordított. 

 Tehetséggondozás, képességfejlesztés, közösségi programok:  az alapítvány 2018-ban 

50 eFt-tal támogatta a váci intézmény diáknapját, 200 eFt-tal a Piarista Ifjúsági Találkozót. 

További 50 eFt-tal támogatta a HunSat csapat a nemzetközi versenyen való részvételét. A 

sátoraljaújhelyi Piarista Tanoda képességfejlesztő tevékenységének segítésére 3 db 

barkácsgépet vásároltunk 448 eFt értékben (a beszámolóban ennek értékcsökkenése jelenik 

meg, 16 eFt). Összesen 316 eFt. 

 Biztonságos iskola:  2018. év végén az alapítvány 14 MFt-os támogatást nyert a 

Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” kiírt pályázaton „KÖSZI – 

Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl” címmel. A program 2018-ban éppen 

csak elindult, az első program költséget 48 eFt volt. 

A közhasznú tevékenységeket közvetve szolgáló kiadások, az alapítvány működési 

kiadásai 2018-ban 2.933 eFt-ot tettek ki. A főbb tételek: nyomda: 1043 eFt, 

posta: 986 eFt, bankköltség: 229 eFt, könyvelés: 152 eFt. Tekintettel arra, hogy az alapítvány 

kizárólag közhasznú tevékenységet végzett, ezek a költségek közvetve a közhasznú célt 

szolgálták, ezért közhasznúnak minősülnek. 

2018. évi cél szerinti kiadások összesen: 6.375 eFt, közhasznú kiadások összesen: 

9.308 eFt 
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Közhasznú tevékenységeink célcsoportja: 

• piarista diákok: közvetett: 4500 fő, közvetlen: 1165 (túratámogatás) 

• piarista öregdiákok: közvetett: 10000 fő, közvetlen: 65 (szociális segély, ösztöndíj) 

• 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 2018. évi SZJA 1%-os felajánlásokból 2.856 eFt-ot folyósított a NAV. 

Magánszemélyektől 9.893 eFt, vállalkozásoktól 1.683 eFt-ot kapott az alapítvány. A beolvadó 

Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány 5.825 eFt-ot adott át. 

A Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” kiírt pályázatán „KÖSZI – 

Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl” című pályázatunk 14.004 eFt 

támogatás nyert. Ezen kívül 216 eFt-ot nyertünk a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok 

után járó normatív kiegészítésen alapuló” pályázatán. 

Az adományok, pályázatok 2018-ban fel nem használt összegének elhatárolása után az 

alapítvány összes bevétele: 15.626 eFt. 

3. Támogatások, adományok felhasználása 

3.1 SZJA 1% 
2018. évben folyósított SZJA 1%-os felajánlásból 2.855.810Ft-ot kapott az alapítvány. 

Tárgyévben működésre 605.810 Ft-ot (21,2%) ezen belül marketingre 276.200 Ft-ot (6,67%) 

használtunk fel. 1.450.000 Ft-ot intézmények működésére (2019-évben), 500.000 Ft-ot 

tanárképzési ösztöndíjra, 250.000 Ft-ot diákrendezvényekre, 50.000 Ft-ot szociális 

támogatásra használtuk fel. 

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

alkalom. 

3.2 NEA-UN-18-N-0062 
2018. évben 216.400 Ft-ot kaptunk a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó 

normatív kiegészítésen alapuló” pályázatán. A teljes összeget honlapunk fejlesztésére 

fordítottuk. 

3.3 BM-18-0080 
Az alapítvány 14.003.762 Ft támogatást nyert a Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési projektek 

megvalósítására” kiírt pályázatán „KÖSZI – Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és 

azon túl” címmel.  

A támogatási időszak 2018.09.01-2019.08.31. A támogatási szerződés aláírásának elhúzódása 

miatt a program decemberben indult, az első program költsége 48.000 Ft, ezért csaknem a 

teljes összeget, 13.955.762 Ft-ot 2019. évre határoltuk el, azt 2019. év során fogjuk 

felhasználni. 

 

 

Budapest, 2019. 05. 14. 


