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2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Az alapítvány 2010-ben az SZJA 1%-ából 253.015 Ft-ban részesült. Ez 289,3 %-a az
előző évinek.
Ezt az összeget a kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
számára fizettük ki ösztöndíj címén.
Pályázaton a Nemzeti Civil Alapprogramból 300 000 Ft-ot nyertünk, 100.000 forinttal
többet, mint az előző évben. Ezt a támogatási összeget könyvelési díjra fordítottuk.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2010. január 01. nyitó
Bank HUF
Nyitó összesen:

2 469 972,-,- Ft
2 469 972,- Ft

Bevételek
Támogatások
Ebből:jogi személyiségű támogatóktól
központi költségvetésből (SZJA 1%)
NCA működési célú pályázatán elnyert támogatás
Előző évi túlfizetés visszautalása APEH
Egyéb bevétel: banki kamat

4.063.415,- Ft
3.810.400- Ft
253.015,- Ft
300.000,-Ft
3.000,- Ft
1 593 407,- Ft

Bevételek összesen

5.959.822,- Ft

Az előző évekhez képest támogató szervezetektől nagyon kevés bevételhez jutott az
alapítvány. Szinte töredéke a 2009 (17.456) és 2008 évinek., magánszemélytől nem kapott
támogatást. A cégektől kapott támogatás ilyen mértékű csökkenésének oka, a hallgatói
létszám drasztikus visszaesése. Az alapítvány az NCA működési célú pályázatán az
előző 200 eFt-tal szemben 2010-ben 300 eFt-ot nyert. Az SZJA 1%-ából befolyt bevétel
jelentősen növekedett közel 170 eFt-tal több mint az előző évben.
Alapítványi kiadások
Megnevezés

Működési kiadások
Alapítvány által nyújtott
támogatások, ösztöndíjak

2009.

2010

ezer Ft-ban
3.733
3.248
14.212
3.802

Változás %-ban
2010/2009
87,01
26,75
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A saját tőke változása:
Megnevezés

2009. év
2010. év
ezer Ft
22.583
21.401
4 430
4 430
16 924
18 153
1 229
-1 182

Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény

A saját tőke 5,23%-kal 1 182 ezer Ft-tal csökkent, melyet a tárgyévi veszteség
eredményezett. A tárgyévi eredmény csökkenését az előzőekben már jelzett
bevétel erőteljes csökkenése okozta, melynek eredményeként az előző évi tárgyévi pozitív
eredmény negatívra változott.
2010. 12. 31. Záró
Bank

1.380.450,- Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az alapítványi támogatásokból:

Megnevezés
Hallgatóknak
nyújtott
támogatás
Ebből:Kiemelkedően
tehetséges,szociálisan
hátrányos helyzetű
hallgatók tanulmányi
ösztöndíjára
Szakmai gyakorlati
ösztöndíjra
Külföldi tanulmányút
támogatására
Egyéb pályázati
támogatás(Ínyenc
klub)
TDK támogatás
Oktatók tudományos
tevékenységének
támogatása
Összesen:

2009
14 112

2010
3.683

849

201

12 908

3.274

355

40
49

100

120
118

14 212

3.802

A támogatásokon belül csaknem egynegyedére csökkent a szakmai gyakorlati
ösztöndíjakra kifizetett összeg, melynek okára már utaltunk.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
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Az Alapítvány ilyen címen támogatást nem kapott.
Magánszemélyektől ebben az évben támogatás nem folyt be.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Az Alapítvány 2010-ben sem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást
vezető tisztségviselőinek.
A Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett tiszteletdíj 440.000 Ft.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Bíróságon Pk. 20.280/1990/2. számú határozattal 1990.
április 19-én bejegyzett Korszerű Kereskedelemért Alapítványt közhasznú szervezetként a
Pk.20.280/1990/26 sz. határozattal 1999. július 16-án jegyezte be a bíróság. Közhasznú
tevékenységét a nevelés, oktatás, kutatás, tudományos tevékenység területén folytatja.
Az alapítványi támogatások odaítéléséről – az alapító okirat és a pályázati felhívás alapján
– a kuratórium dönt.
2010. évi tevékenységről:
A 2010. év az alapítvány számára is kedvezőtlenül alakult. A bevételi források
szűkülésével kevesebb lehetőség adódott az alapító okiratban megfogalmazott célok
megvalósítására.
Az alapítványunk továbbra is fontos feladatának tekintette a hallgatók
esélyegyenlőségének biztosítását és ennek érdekében a szociálisan hátrányos helyzetű, de
jól tanuló hallgatókat – pályázat alapján - ösztöndíj kiegészítésben részesítette.
A jól tanuló, de szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatását szolgáló
ösztöndíj pályázatra összesen 201 000 Ft-ot utaltunk ki 7 fő részére.
Ez az összeg 648 000 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. Csökkent a pályázó hallgatók
száma, másrészt a források csökkenése miatt a kuratórium döntésének megfelelően
csökkentettük a havi ösztöndíjak összegét, és a korábbi 5 hónappal szemben csak 3
hónapra folyósítottunk ösztöndíjat.
A hallgatók külföldi részképzésének támogatására 40 000 Ft-ot fordítottunk.
A főiskolánk hallgatói számára a szakma gyakorlati fogásainak elsajátítását legjobban
biztosító cégek gyakorlati helyként való elérhetőségét szolgálja a hallgatók költségeit
(szállás, utazás stb.)kompenzáló szakmai gyakorlati ösztöndíj, melyhez szakmai
gyakorlati ösztöndíj alapot hoztunk létre a gyakorlóhelyek támogatásaiból. Az elmúlt
évben 30 főiskolai hallgató részére folyósítottunk ösztöndíjat, összesen 3.273.460 Ft
összegben.
A túrizmus szakos hallgatók által létrehozott szakmai klub – az Ínyenc klub –
folyamatosan színvonalasan végzi tevékenységét, ezzel a főiskola szakmai hírnevét is
erősíti. Pl. a bogácsi gasztronómiai versenyen évről – évre sikeresen szerepelnek. Az ő
tevékenységük támogatására 100 000 Ft-ot hagyott jóvá a kuratórium, melyből összesen
49 174 Ft-ot vettek igénybe.
Alapítványunk kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra.
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A tudományos tevékenység alapjait sajátítják el a TDK munkába bekapcsolódó hallgatók.
A hallgatóink TDK munkáját ösztönözzük az intézményi- és országos TDK
konferencián résztvevők jutalmazásával. 2010. évben 120.000 Ft – ot fordítottunk az első
helyezettek díjazására.
Kuratóriumi jóváhagyással 300.000,- forint lett elkülönítve a tehetséggondozásra a
főiskola Bethlen István Szakkollégium rendezvényére, a számlák azonban csak 2011ben érkeztek meg az alapítványhoz, így azok kifizetése áthúzódik a következő évre.
Az oktatás színvonalának emelését szolgálja a főiskolán oktatók tudományos, publikációs
tevékenysége, az oktatók angol és magyar nyelvű tudományos konferenciákon való
részvétele, melyre 154 000 Ft-ot fordított az alapítvány.
A közhasznúsági jelentésből megállapíthatjuk, hogy az alapítvány tárgyévi bevételei nem
nyújtottak fedezetet kiadásaira, így az előző évi bankszámlapénzből több mint 1 millió
forintot használt fel a bevétel pótlására. A bankszámla záró egyenlege 1.380.450,- Ft, az
előző 2.469.972- Ft-tal szemben, de a meglévő tartalék lekötése folyamatos volt, és ez az
alacsony kamatláb ellenére is 1,6 millió többletbevételt jelentett a gazdasági évben.
Összességében a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány, közhasznú céljainak megfelelően
végezte tevékenységét a 2010. évben
A 2011. évben elsődleges feladatunk továbbra is a forrásteremtés lesz amennyiben az
eddigi támogatási formákat fenn kívánjuk tartani. Ebben az évben is pályázunk az NCA
működési célú támogatására. Az SZJA 1%-ának növelése érdekében megkeressük
levélben (e-mailban) a főiskolánk hallgatóit, dolgozóit, valamint a HÖK honlapján
keresztül is megpróbáljuk mozgósítani a hallgatókat.
A főiskolán megalakult ALUMNI szervezeten keresztül kapcsolatot létesítünk a már
végzett fiatal közgazdászokkal. Segítjük az évfolyam találkozók szervezését, ha igény
lesz rá, a Szakkollégium támogatásával szakmai kérdésekről szóló előadásokat
szervezünk. A Karrier irodával való együttműködéssel tovább bővítjük a cégekkel való
kapcsolatát a főiskolának, hogy a hallgatóink szakmai gyakorlati helyeinek száma is
bővülhessen. Továbbra is ösztöndíjjal segítjük a jól tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű
hallgatóinkat.
Figyelmet fordítunk a kapcsolat erősítésére, egyrészt a főiskolán működő ifjúsági
szervezetekkel – HÖK, Ifjú Közgazdászok Szervezete-, ALUMNI, Karrier iroda másrészt a támogató cégekkel.
Az alapítvány tevékenységének jobb megismerése érdekében törekszünk jobban
kihasználni az elektronikus csatorna biztosította lehetőségeket.
Szolnok, 2011. 04. 20.

Koleszár István
kuratóriumi elnök

Bagi Károlyné dr.
ügyvezető
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