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1. Bevezetés 

 

A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 
(alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával alapította 
meg. A Főiskola „külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet”, szakágazati besorolása: 8542, felsőfokú oktatás.  
A főiskola közhasznúsági fokozata a Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/584-
3/2006. számú határozata alapján (2006.12.27-től) : közhasznú 
 
Mérlegkészítés fordulónapja 2014. december 31.  
Az üzleti év (közhasznúsági jelentés szempontjából): 2014.01.01-2014.12.31. 
Mérlegkészítés időpontja: 2015. április 15. 
 
A vállalkozás képviseletére jogosult személy: Dr. Meszlényi Rózsa, 
 
A Tomori Pál Főiskola közhasznú tevékenysége keretében:  

- Oktatást  
- Tudományos tevékenységet, 
- Kutatást végez. 

 
 
 
A Tomori Pál Főiskola vállalkozási tevékenysége az alapító okirat szerint: 

- Nyomdai tevékenység 
- Kollégiumi elhelyezés 
- Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
- Konferencia szervezése 

 
A szervezet vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében 
folytat. 
 
A beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI tv-ben és az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól 
szóló 224/2000.(XII.19.) kormányrendeletben foglaltak alapján állítottuk össze. 
A Tomori Pál Főiskola a 224/2000.(XII.19.) kormányrendeletben előírt közhasznú 
egyszerűsített éves beszámolót készít, részei: 

- az egyéb szervezet mérlege 
- az egyéb szervezet közhasznú eredménykimutatása 
- kiegészítő melléklet  
 

  



2. Támogatások felhasználása: 
 
 
- a normatív finanszírozású hallgatók képzéséhez állami támogatást kapott a Főiskola 
összesen: 70.500 e Ft, melynek felhasználása: 
 
A Főiskola az állami finanszírozású hallgatók támogatásához 21.324 e Ft továbbutalási célú 
támogatást kapott, melyet a belső szabályzatnak megfelelően osztottunk fel a jogosult 
hallgatók között- tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, BURSA ösztöndíj, rendszeres-
és rendkívüli szociális ösztöndíj jogcímeken, valamint a Tempus Közalapítványtól Erasmus 
ösztöndíj formájában. 
 A Főiskola a működési költségeihez kapott képzési  támogatást 26.893 e Ft-ot, mely 
összegeket a működési működési költségeire,  az oktatási és tudományos tevékenység fejlesztésére, 

ideértve kutatásokban való részvételt, konferenciák megszervezését, stb, fordította.  

 
A Főiskola összes működési költsége a beszámolási időszakra vetítve: 360.050 e Ft. Ebből a 
közhasznú tevékenységgel kapcsolatban felmerült ráfordítás 358.380 e Ft.  
Az állami támogatás mindösszesen, 19.67%-ban fedezi a főiskola közhasznú tevékenységének 
ráfordításait és 19,58 %-ban a szervezet összes ráfordítását. 
 
A közhasznú célú működésre kapott támogatás csak részben fedezi a közhasznú tevékenység 
ráfordításait, a fennmaradó részt a közhasznú tevékenységből, és a vállalkozási 
tevékenységből származó bevételek teremtik meg. 
 
 
- a Főiskola közhasznú eredménykimutatásában szereplő további támogatások a következők: 
 

 
1. Tomori Pál Magyar-Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolánk 

részére beérkezett normatíva és  adományi juttatások összege 27.400,e  Ft, 
2. Speciális feladatok, és működési feltételek javítására 20.000,e Ft összeget kaptunk a 

központi költségvetéstől 
3. Bursa Hungarica intézményi részről 1.060,e Ft, míg az önkormányzati részről pedig 

1.108,e Ft összeg folyt be, 
4. Erasmus külföldi ösztöndíj címen 9.053,e Ft támogatásban részesültünk, 
5. TÁMOP-4.1.2.D-12/1KONV-2012 pályázati pénz 37.699,e Ft  
6. a Főiskola az SZJA 1%-ból 368 e Ft. támogatást kapott. 
7. Magánszemélytől kapott adomány összege: 7.540,e Ft 

  



3. Vagyon felhasználás kimutatása 
 
 
   ezer Ft. 

    2013 2014 
Saját tőke   194.508 195.021 
ebből: Induló tőke 0 0 
  Tőkeváltozás 193.258 194.508 

 Lekötött tartalék 0  

  
Tárgyévi eredmény  
közhasznú tevékenységből -6.126 -3.166 

  
Tárgyévi eredmény  
vállalkozási tevékenységből 7.376 3.679 

 
 
A szervezet alakulásakor az alapítók döntése szerint nem biztosítottak induló tőkét így a 
fentiekben kimutatott saját tőke a tárgyévi eredményből és az előző évek nyereségeiből 
származik. 
A Főiskola a 2004. évi megalakulása óta, negatív eredménnyel nem zárt évet. 
 
4. Célszerinti juttatások kimutatása 
 
A Főiskolának az alapító okiratban foglaltak szerint nincs cél szerinti tevékenysége. 
 
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 
A Főiskola vezető tisztségviselője a rektor, éves díjazása: 8.420 e Ft bruttó munkabér, egyéb 
juttatásban nem részesült. 
A Felügyelő Bizottság 3 tagú, 2014-ben kifizetés részükre nem volt.  
 
6. Közhasznú beszámoló 
 
A Főiskola közhasznú tevékenysége körében 2014-ben főiskolai szintű alapképzést, 
szakirányú továbbképzést, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést, 
nyelvvizsgáztatást végzett. 
Vállalkozási tevékenysége keretében saját szervezésben tankönyv-és jegyzetellátást nyújtott a 
hallgatóknak illetve kollégiumi elhelyezést biztosított, és a budapesti ingatlant hasznosította. 
A közhasznú tevékenység ellátásához szükséges munkavállalói létszám 45 fő. 
A vállalkozási tevékenységhez 1 fő alkalmazottat foglalkoztatott a Főiskola. 
A foglalkoztatottak a munkabéren kívül egyéb juttatásban nem részesültek. 
A szervezet vállalkozási tevékenységének az eredménye: 3.679 e Ft, mely után a jogszabály 
nyújtotta kedvezmény figyelembe vételével társasági adót nem fizet.  



 
 
 
A közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai 2014-ben az alábbiak  
szerint alakultak: 
 
        ezer Ft. 
  Közhasznú Vállalkozói Összesen 
Bevételek 355.214 5.349 360.563 
Anyagjellegű ráfordítások 117.468 877 118.345 
Személyi jellegű ráf. 162.415 386 162.801 
Értékcsökkenési leírás 18.263 407 18.670 
Egyéb ráfordítások 42.344  42.344 
Pénzügyi műveletek ráf. 17.890 0 17.890 
Rendkívüli ráfordítások  0  
Összes ráfordítás(-) 358.380 1.670 360.050 
Adózás előtti eredmény -3.167 3.679 512 
Társasági adó 0 0 0 
Adózott eredmény -3.167 3.679 512 
 
 
 
Kalocsa, 2015. április 15. 
 
 

………………………………… 
Dr. Meszlényi Rózsa 

rektor 


