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IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 
 
 
 
 
 

1) Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 2014. 08. 01. és 2014. 12. 31. időszaki gazdálkodása a 
következőképpen alakult 

 
A Főiskola 2014. 08. 01. - 2014. 12. 31. közötti üzleti évének mérleg szerinti eredménye: 85 944 e Ft 
nyereség. 

 
A Főiskola tárgyévi nettó árbevétele 831 579 e Ft, 
ebből:  

• az alapképzés tandíjbevételei:           621 316 e Ft, 
• a masters képzés tandíjbevételei:         126 016 e Ft, 
• IAA marketing diploma tandíjbevételei:               147 e Ft, 
• a tanfolyami és nyelvvizsgadíj bevételek:            1 394 e Ft, 
• a regisztrációs díj bevételek:                                  46 948 e Ft, 
• a különeljárási díjak bevételei:               7 756 e Ft, 
• különféle egyéb szolgáltatások bevételei:           28 002 e Ft. 

 
Az egyéb bevételek értéke 1 450 e Ft. 
 
Az egyéb ráfordítások összege 34 322 e Ft, amely az alábbi tételekből adódik: 

• költségvetéssel, illetve az önkormányzattal szembeni adókból 1 546 e Ft, 
• könyvtári könyvkészlet selejtezése 32 541 e Ft, 
• egyéb tételek 235 e Ft. 

 
Az anyagjellegű ráfordítások értéke 519 214 e Ft, 
ebből: 

• az anyagköltség 8 245 e Ft (jelentősebb tételei a számítástechnikai anyagköltség, üzemanyag 
valamint az oktatáshoz is használt irodaszerek költségei), 

• az igénybe vett szolgáltatások értéke 214 921 e Ft (jelentősebb tételei ingatlan bérleti- és 
üzemeltetési díj, karbantartási költségek, folyóiratok-, szakkönyvek-, valamint a bel- és 
külföldi utazások, illetve posta- és telefon költségek, nyomda-, hirdetés- és számítástechnikai 
szolgáltatás költségei) 

• az egyéb szolgáltatások értéke 143 578 e Ft (jelentősebb tételei a regisztrációs díjak, a 
bankköltségek, ügynöki jutalékok, valamint a biztosítások), 

• eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke 152 470 e Ft (az óraadó 
oktatók megbízási díjainak kiadásai valamint a közvetített szolgáltatások bekerülési értéke). 

 
A személyi jellegű ráfordítások összege ebben az évben 167 529 e Ft volt. 

• bérköltségként 130 067 e Ft, 
• személyi jellegű egyéb kifizetésként 2 632 e Ft értékben az üzleti reprezentáció, 
• bérjárulékként 34 830 e Ft került elszámolásra. 



Az értékcsökkenési leírás a használatban lévő tárgyi eszközök után 15 617 e Ft volt. 
 
Az üzemi üzleti tevékenység tárgyévi eredménye: 96 347 e Ft nyereség. 
 
A pénzügyi műveletek eredménye 28 897 e Ft veszteség, 

• amit a hosszú lejáratra kapott kölcsön után elszámolt 28 588 e Ft kamat és az elszámolt 
árfolyamveszteségek 10 850 e Ft összegeinek, 

• másrészről a pénzeszközök után kapott 2 594 e Ft és a külföldi fizetőeszközök konvertálása 
utáni árfolyamnyereség 7 947 e Ft összegeinek különbözetéből adódik. 

 
A rendkívüli eredmény 18 494 e Ft nyereség amely, 

• a kapott pályázati támogatások bevételeinek 39 187 e Ft, 
• és a pályázati támogatások összegéből folyósított ösztöndíjak 20 693 e Ft ráfordításainak 

különbözetéből adódik. 
 
A társasági adó fizetési kötelezettség a tanévben végzett vállalkozási tevékenységek után a 
Főiskolának nem keletkezett. 

 
2) A költségvetési támogatás felhasználása 
 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 2014. 08. 01. - 2014. 12. 31. közötti időszakban 47 e Ft 
költségvetési támogatásban részesült, az adózók személyi jövedelemadójuk 1%-os 
felajánlásai alapján. A támogatás összege tárgyévben nem került felhasználásra.  

 
3) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

A Főiskola vagyonfelhasználásának részletezését az 1) pont tartalmazza. 
 

4) A cél szerinti juttatások kimutatása 
 

A 2014. 08. 01. - 2014. 12. 31. közötti időszakban a Főiskola részére cél szerinti juttatás - 
sem magánszemélyektől, sem intézményektől - nem érkezett. 

 
5) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértéke 
 

A Főiskola a felsorolt szervezetektől a vonatkozó időszakban támogatást nem kapott. 
 

6) Főiskola vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
 

A Főiskola alapító rektora Dr. Tamás István, tárgyidőszakban javadalmazás nem került 
kifizetésre. 
A Főiskola rektora, Dr. Láng László, 2014. 08. 01. - 2014. 12. 31. közötti időszakban teljes 
jövedelme 5 000 e Ft.  
 
 
 
 
 



A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

A Főiskola az adott évi tevékenységét az alapító okiratába lefektetett tartós közérdekű 
célok figyelembevételével a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva, a főiskolai vagyon 
célszerű felhasználásával látta el.  
 
A 2014. évi XCIX. törvény 385. §-a módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 1. mellékletét, amely rögzíti az Általános Vállalkozási Főiskola 
beolvadását az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola szervezetébe.  
 
A Főiskola vezetése bízik abban, hogy a jövőben az oktatásban résztvevő hallgatók 
részére nyilvánosan meghirdetett pályázatokon keresztül támogatni tudja azokat, akik a 
magas szintű oktatási tudásanyag megszerzését, elsajátítását pusztán önerőből 
finanszírozni nem tudják. A főiskolai oktatók részére továbbképzésekhez, valamint 
tudományos kutatói- és fejlesztő munkához kíván segítő kezet nyújtani. 
 

 
 
Budapest, 2015. március 26. 
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vezető aláírása 


