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

Közhasznúsági melléklet, szöveges beszámoló 

 

1. Előző év (2014.) helyesbítése 
2014. évi beszámolóban az alapító okiratban megjelölt közhasznú célokra kapott fel nem használt 

támogatást a céltartalékok között mutattuk ki, a passzív időbeli elhatárolások helyett. A korrekció  

mérlegben és eredménykimutatásban megjelenő hatásai: 

Eredménykimutatás: Az egyéb bevételek sor csökken 1.110 eFt-tal, az egyéb ráfordítások sor csökken 

1.110 eFt-ta, az eredmény változatlan. 

Mérleg: Céltartalékok sor csökken 2.098 eFt-tal, a Passzív időbeli elhatárolások sor nő 2.098 eFt-tal. 

2. Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 Túratámogatások: 2015-ben 6 piarista intézmény nyári túráit támogatta az alapítvány (Budapest 

510 eFt, Kecskemét 290 eFt, Mosonmagyaróvár 250 eFt, Nagykanizsa 400 eFt, Szeged 100 eFt, 

Vác 150 eFt). Az alapítvány hozzájárult 4 piarista diák cserkész Japánba utazásához a 4 évente 

megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozóra (200 eFt). A túratámogatásokhoz tartozik a 

piarista vitorlástáborok részére vett vitorla értékcsökkenése (31 eFt). A túratámogatások 2015-

ben összesen 1.931 eFt-ot tettek ki. 

 Szociális segélyek: az alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan havi rendszerességgel folyósított 

szociális támogatást két fiatalon elhunyt öregdiák fiatalkorú gyermekeinek segítésére, a szociális 

támogatás alapját a volt osztálytársak által befizetett adományok jelentik (2.040 eFt). Az 

alapítvány 2 alkalommal összesen 60 eFt szociáils támogatást nyújtott nehéz körülmények 

között élő öregdiáknak. Az alapítvány a hagyományokhoz híven karácsonykor 2.000 eFt szociális 

segélyt juttatott el a leginkább rászoruló 200 piarista diáknak a piarista intézményeken keresztül 

(Budapest 170 eFt, Göd 160 eFt, Kecskemét 520 eFt, Mosonmagyaróvár 250 eFt, Nagykanizsa 

280 eFt, Sátoraljaújhely 40 eFt, Szeged 200 eFt, Vác 310 eFt, Búzaszem 70 eFt). Az alapítvány 

2015-ben szociális támogatásra összesen 4.100 eFt-ot fordított. 

 Ösztöndíjak: az alapítvány 2015-ben folytatta az piarista öregdiákok egyetemi tanulmányainak 

támogatását szociális alapon. A 2014/15-ös tanév 2. szemeszterében 6 diákot, a 2015/16-os 

tanév 1. szemeszterében 9 diákot támogattunk (960 eFt). Az alapítvány kiosztotta a korábban 

alapított ösztöndíjakat is (Szt. Albert díj 25 eFt, Dr. Papp László díj 25 eFt, Molnár Márton díj 90 

eFt). Az alapítvány 2015-ben ösztöndíjakra összesen 1.100 eFt-ot fordított. 

 Piarista növendékképzés támogatása: 2015-ben, magánszemély erre a célra adott adományából 

300 eFt-tal támogattuk a piarista növendékképzést. 

 Cél szerinti működési kiadások: az alapítvány működési kiadásai 2015-ben 843 eFt-ot tettek ki, a 

főbb tételek: postaköltség: 264 eFt, bérleti díj: 162 eFt, könyvelés: 150 eFt, másolás, 

csekknyomtatás: 133 eFt, bankköltség: 52 eFt. 

 

2015. évi közhasznú kiadások összesen: 7.431 eFt 

 

Közhasznú tevékenységeink célcsoportja: 

 piarista diákok: 4500 fő (túratámogatás, karácsonyi szociális segély) 

 piarista öregdiákok: 10000 fő (szociális segély, ösztöndíj) 

Közhasznú tevékenységeinkhez kapcsolódó közfeladatok, jogszabályhelyek: 

 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 2011. évi CXC tv. a nemzeti 

köznevelésről, 4.§ a-u. 



   

2 
 

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

önkormányzatairól, 13§ (1) 8. 

3. Bevételek bemutatása 

3.1. Bevételek 

Bevételek (adatok forintban) pénzforgalmi 
elhatárolás / 

feloldás számviteli 

Költségvetésből kapott támogatás 265 000  265 000 

SZJA 1% 645 897  645 897 

Magánszemélyektől kapott adomány 3 392 161 + 333 820 3 725 981 

Vállalkozástól kapott támogatás 471 500  471 500 

Bevételek összesen 4 774 558 + 333 820 5 108 378 

    

 

Az elhatárolások / feloldások részletezése: 

 Ft 

Dr. Papp László, Szt. Adalbert díj +50 000 

Molnár Márton díj elhatárolás -110 000 

Szociális alapok (Székely, Osztheimer) +213 820 

Egyéb alap (növendékképzés) +180 000 

Elhatárolások összesen +333 820 
 

Az alapok helyzete:  

Szociális: az Osztheimer alapból elfogyott a pénz, a Székely alapban 790.703 Ft van. 

Ösztöndíj alapok: Molnár Márton alap: 450.000 Ft, Dr. Papp László alap: 285.030 Ft, Szt. Adalbert alap: 

178.367 Ft. 

Egyéb: növendék alap: 60.000 Ft. 

4. Támogatások, adományok felhasználása 

4.1. SZJA 1% 
2015. évben folyósított SZJA 1%-os felajánlásból 645.897 Ft-ot kapott az alapítvány, a teljes összeget a 

piarista intézmények tanuló rászoruló diákok megsegítésére fordítottuk (átadott pénzeszköz, karácsonyi 

szociális segély) 

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

4.2 NEA-UN-15-N-0079 pályázat 
2015. évben 265.000,-Ft pályázati forrást nyertünk a működési kiadásainkra a Nemzeti Együttműködési 

Alap által kiírt pályázaton. 

A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: 2015. március 1-

2016. február 28. 

A 2015-ös naptári évben a teljes összeget felhasználtuk (könyvelési költség 150 eFt, postaktg. 100 eFt, 

bankktg. 15 eFt). A mérlegkészítés időpontjáig az elszámolást benyújtottuk, a támogatást megkaptuk. 

 

Budapest, 2016. április 30. 

 

Svastits Géza 

kuratóriumi tag, kincstárnok 


