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Magyar Piarista Diákszövetség 
1052 Budapest, Piarista köz 1., adószám: 19013581-1-41 

Közhasznúsági melléklet, szöveges beszámoló 

2018. 

1. Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
▪ A hagyományokhoz híven tavasszal és ősszel megjelentettük a Piarista Diák c. újságot, ~800 

példányban. Az újságot az e-mail címmel rendelkező tagok környezetvédelmi és 

költségtakarékossági okokból elektronikusan kapják (404 eFt nyomda és posta költség). 

▪ 2018-ban is rendszeresen küldtük a Piarista Hírlevelet, a X. évfolyamban 6 számot jelentettünk 

meg (ezek elérhetőek a hirlevelek.mpdsz.piarista.hu/hirlevelek oldalon).  

▪ Folytattuk a közéleti beszélgetős sorozatot, a Piarista Szalont, melynek keretében három 

rendezvényünk volt 672 eFt-os költségvetéssel (terembérlés, hangosítás, agapé) 

▪ 23. alkalommal rendeztük meg a Barátok Útja zarándoklatot, 130 résztvevővel. Az útvonal 

Budapest - Páty - Zsámbék - Tarján - Vértestolna - Tata - Mocsa - Nagyigmánd - Győr – Abda - 

Lébény. A 2018. évi zarándoklat teljes költségvetése 3.557 eFt volt. 

▪ 2018-ben is megtartottuk hagyományos kegyeleti megemlékezéseinket (piarista tanáraink 

sírjának koszorúzása különböző helyszíneken, sírok gondozása, költség: 123 eFt) 

▪ A Budapesti, Mosonmagyaróvári és Váci Tagozatunk összesen 481 eFt-ot költött a tagozati 

rendezvényekre 

▪ Két piarista iskolát támogattunk közvetlenül: a gödi iskola könyvtárának könyveket vettünk és 

támogattuk a váci diákönkormányzati „PAD” napot. Piarista nevelő munka támogatására 2018-

ben összesen 98 eFt-ot fordítottunk. 

▪ Rászoruló öregdiákoknak  87 eFt szociális támogatást nyújtottunk. 

▪ A pesti iskola 2017. évi jubileumi ünnepére készített emléktábla Kalazancius domborművéről 

másolatot készíttettünk amit és két új piarista jelenlétnek ajándékoztunk (Sátoraljaújhely, 

Hédervár), ennek költsége 412 eFt volt. 

▪ 2018-ban is részt vettünk a „Kézfogások” rendezvényen, ennek költsége 60 eFt. 

▪ Mivel 2018-ban nem volt „alapcél szerinti nem közhasznú” kiadásunk, a közhasznú célokat 

közvetve szolgáló működési költségeinket is közhasznúként kell elkönyvelnünk, ezek összesen 

3.792 eFt-ot tettek ki. 

 

2018. évi közvetlen és közvetett közhasznú kiadások összesen: 9.687 eFt 

 

Közhasznú tevékenységeink célcsoportja: 

▪ piarista öregdiákok, diákszövetség tagjai: 5000 fő 

▪ piarista diákok: 4500 fő 

▪ Barátok Útja résztvevői: 130 fő 

Közhasznú tevékenységeinkhez kapcsolódó közfeladatok, jogszabályhelyek: 

▪ 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről, 4.§ 

▪ 2001. évi LVIV. tv. a kulturális örökség védelméről 

▪ 2011. évi CLXXXIX. tv. a helyi önkormányzatokról, 13. §(1) 7., kulturális szolgáltatás 
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2. Bevételek és kiadások részletes bemutatása 

2.1. Bevételek 

 
 

A pályázatok részletezése: 

 

 
 

2.2. Kiadások 

 
 

Közvetlenül közhasznú kiadások terv Ft tény Ft

Barátok Útja (közhasznú) 4 500 000 3 556 864 -21%

Piarista Diák újság (közhasznú) 400 000 404 635 1%

Piarista Szalon (közhasznú) 300 000 671 880 124%

Kézfogások (közhasznú) 120 000 60 000 -50%

Kegyeleti (közhasznú) 50 000 122 836 146%

Piarista nevelő munkára adott és szociális (közhasznú) 500 000 184 789 -63%

Emlékek, megemlékezés, kegyeleti (közhasznú) 300 000 412 400 37%

Tagozatok 500 000 481 261 -4%

Közvetlenül közhasznú összesen 6 670 000 5 894 665 -12%

Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások 4 004 000 3 792 094 -5%

Cél szerinti k iadások összesen 4 004 000 3 792 094 -5%

Közvetlenül és közvetve közhasznú összesen 10 674 000 9 686 759 -9%

Eredmény -1 124 000 -1 151 380
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A cél szerinti kiadások részletesen: 

 
 

3. Támogatások, adományok felhasználása 

3.1. SZJA 1% 
2017. évben folyósított SZJA 1%-os felajánlásból 279 eFt-ot kapott a diákszövetség, a teljes összeget 

felhasználtuk: a Piarista Diák c. kiadványok megjelentetésére 168 eFt-ot, szociális támogatásra 82 eFt-

ot, működésre (bérleti díj) 29 eFt-ot. 

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

3.2 NEA-UN-18-M-0447 pályázat 
2018. évben 1.300.000,-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: 2018. április 1 

1-2019. március 31. 

A 2018-as naptári évben 1.286 eFt-ot, 2019-ben 14 eFt-ot használtunk fel. A támogatásból fedezett 

költségek: bérleti díj, informatikai rendszer fenntartása, könyvelés, irodaszer, irodai munkatárs 

megbízási díja). 

3.3 NEA-UN-18-SZ-0979 pályázat 
2018. évben 1.333.334,-Ft pályázati forrást nyertünk szakmai programokra a Nemzeti Együttműködési 

Alap által kiírt pályázaton. 

A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: 2018. április 1 

1-2019. március 31. 

2018. évben a teljes pályázati támogatást felhasználtuk, részben a Barátok Útja zarándoklat utazási és 

étkezési költségeire fordítottuk, kisebb részben a  Piarista Szalon rendezvénysorozat költségeire 

(bérleti díj, agapé). 

terv Ft tény Ft

Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg 250 000 76 251 -69%

Reprezentációs költségek 100 000 95 650 -4%

Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz) 840 000 840 000 0%

Szoftver, rendszer karbantartása 950 000 1 025 632 8%

Postai szolgáltatás  költségei 150 000 28 520 -81%

Telefonköltség 24 000 8 613 -64%

Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás 386 000 361 000 -6%

Hirdetés 50 000 155 575

Nyomda, sokszorosítás, fotó, könyvkötés 20 000 -100%

Banki jutalék és kezelési költség 200 000 103 010 -48%

Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége) 70 000 61 078 -13%

Nevezési és tagdíjak, hatósági díjak 4 000 2 000 -50%

Egyéb 43 109 -

Értékcsökkenés -

Irodai adminisztráció 960 000 991 656 3%

Kerekítésből adódó ráfordítás -

Cél szerinti alapműködés összesen 4 004 000 3 792 094 -5%
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3.4 NEA-UN-18-N-0056 pályázat 
2018. évben 129.650,-Ft pályázati forrást nyertünk a működési kiadásainkra az adományok után 

pályázható keretből a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázaton. 

A támogatás forrása a központi költségvetés, típusa: vissza nem térítendő, időtartama: 2018. április 1 

1-2019. március 31. 

A teljes összeget felhasználtuk a 2018-as naptári évben, irodánk bérleti díjának egy részét fedeztük a 

támogatásból. 

 

 

Budapest, 2019. április 30. 

 

 

 

Svastits Géza 

gazdasági alelnök 


