
Kedves Öregdiákok és Tagtársaink! 

2017-ben is szeretnénk folytatni hagyományos karitatív tevékenységünket, melynek 
keretében az év végén, karácsony előtt adományokat nyújtunk át rászoruló diákoknak 
és öregdiákoknak.  
 
Több öregdiáktársunk érdeklődött szociális támogatási rendszerünk 
részleteiről, mibenlétéről, irányáról, mélységéről, fajtájáról. 
Megértve a kérdéseket, röviden összefoglaljuk, miképpen élünk a lehetőséggel, 
miképpen használjuk fel a kapott - elsősorban pénzbeli - adományokat. 
 
 

 2014. év 2015. év 2016. év 

    

Bevételek összesen 431 820 651 281 896 721 

Adományok 161 780 213 500 487 595 

Kiadások összesen 397 572 617 719 814 156 

Adott Támogatások, szociális juttatások  245 000 270 000 498 585 

    
Kapott adományok felhasználása 
támogatásra 151% 126% 102% 

Támogatások aránya a bevételekhez 57% 41% 56% 

Támogatások aránya a kiadásokhoz 62% 44% 61% 

Változás (növekedés az előző évhez 
képest)  25 000 228 585 

Rendszeres adományainkkal gazdálkodásunk minden évben kismértékű pozitív 
eredménnyel zárult.  

Szeptemberben elsősorban a tanévet kezdő diákokra irányítottuk figyelmünket. 
Részben étkezési, részben beiskolázási támogatást nyújtottunk a rászorulóknak. Idén 
összesen 60.000 forinttal segítettük fiatal móriczos diáktársainkat. 

Természetesen szeretnénk továbbra is bővíteni támogatási lehetőségeinket: 

• Pénzbeli adományok gyűjtésével 
 
2017. augusztus 31-ig 178.000 forint pénzbeli támogatást kaptunk tagjaink és 
támogatóink jóvoltából. Köszönjük szépen. 
 
Fontos tudni, ha a támogatások összege eléri a kétszázezer forintot, az állam 
pályázati formában kiegészíti a támogatásokat plusz 5%-kal. 2016-ban 10.000, 
míg 2017-ben 25.000 forintot kaptunk normatív támogatásként. 
 
Kereteinket folyamatosan bővítették az SZJA 1%-ából befolyt összegek. 2015-
ben 59.000, 2016-ban 125.000, 2017-ben 137.000 forint támogatás érkezett a 
számlánkra. 
 



Kérjük további segítségeteket, hogy szociális adományainkkal minél több 
rászorulót elérjünk, és így minden évben egyre több személynek, egyre többet 
adhassunk. 
  

• Természetbeni adományok 
 
Örkény István szavaival: „mindenki melegségre vágyik”. Először 2015-ben 
éltünk tűzifaadományok lehetőségével. Másfél-másfél erdei köbméter tűzifát 
adtunk három öregdiáktársunknak. A rendelkezésre álló tűzifamennyiség 
elosztásához szükség volt a jelenlegi diákok közösségi szolgálatára is, valamint 
néhány aktív öregdiák fizikai segítségére a fák felfűrészelésében, 
behordásában, rendezésében. 2016-ban már két-két erdei köbméter tűzifát 
sikerült kiosztanunk.  
 
2017-ben szeretnénk folytatni a tűzifaadományok eljuttatását a rászorulókhoz, 
egyben bővíteni a természetbeni adományok körét. 
 
Az idei tűzifaelosztáshoz, kérjük azon öregdiáktársaink jelentkezését, akik 
szívesen vennének részt fizikai munkában és irányítanák a csatlakozó diákok 
munkáját. A fizikai munka elsősorban gépi fűrészelést jelent, mivel azt nem 
akarjuk a diákokra bízni. 
 
Szeretnénk a természetbeni juttatások más formáját is bevezetni, például 
élelmiszer csomagok, vagy a tartós élelmiszer támogatások nyújtását 
megszervezni. 
 
Várjuk ezzel kapcsolatban is javaslataitokat és ötleteiteket, illetve a 
szervezéshez is várunk segítséget. 
   

Fontos, hogy nem csak egyesületi tagoknak nyújtunk támogatást, hanem 
minden rászoruló öregdiáknak. 
 
Várjuk konkrét javaslataitokat a támogatandó személyekre vonatkozóan, esetleg 
azzal a megjelöléssel, hogy milyen formában lenne kívánatos a támogatás 
nyújtása.  
 
Támogatóink pénzadományokat a 11742087-20084273 bankszámlaszámra történő 
befizetéssel, utalással tehetik meg. Lehetőség van személyes készpénzfizetésre 
bármely rendezvényünkön, programunkon. Postai csekk kérhető Pál Gyuláné, Fencz 
Edittől e-levélben (pal.gyulane@gmail.com) vagy telefonon (+36 30 589 0621).   
 
Köszönettel fogadjuk támogatásaitokat és a javaslataitokat adományokra: 
 

Horváth Vilmos 
elnök 

       
Elérhetőségeink: 
E-levél: horvath.vilmos@vallalkozohaz.hu, antel46@gmail.com 
Telefon: Horváth Vilmos 06 (20) 501-0201, 06 (26) 316-402 
    Antal László 06 (20) 775-9920, 06 (26) 316-634             
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