
Közhasznúsági jelentés a Budapesti Politechnikum Alapítvány 
2011. évi tevékenységérıl 

1. Számviteli beszámoló 
A Budapesti Politechnikum Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó elıírásoknak megfelelve közhasznú egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
fıösszege 21.662 ezer Ft, a saját tıke 13.163 ezer Ft. A részletes kimutatást a közhasznú egyszerősített 
éves beszámoló mérlege és az eredménykimutatás tartalmazza. 

2. A költségvetési támogatás felhasználása 
Tárgyévben az Alapítványnak a központi költségvetéstıl a fenntartott intézménynek történı 
továbbutalási céllal közoktatási célú normatív hozzájárulásként 115.551 ezer Ft támogatás bevétele 
volt, amit kiegészített az Oktatási Minisztériummal illetve jogutódjával kötött közoktatási 
megállapodás alapján 25.934 ezer Ft. A támogatások teljes mértékben tovább lettek utalva a 
fenntartott intézménynek. 

3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
Az elızı évhez képest az Alapítvány saját tıkéje 33.237 ezer Ft-tal 13.163 ezer Ft-ra csökkent. A 
változás oka, hogy a 2010. év végén a követelések között nyilvántartott, a fenntartott intézménynek 
átadott 36.916 ezer Ft pénzeszköz a 2011. év során a ráfordítások között nyilvántartott, a fenntartott 
intézménynek közhasznú célra nyújtott pénzbeli adományként került elszámolásra. Ennek hatása 
tapasztalható a tárgyévi közhasznú veszteség 31.416 ezer Ft-os összegében is. A 2011. év során az 
Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 

4. Cél szerinti juttatások 
Az Alapítvány a továbbutalási céllal kapott, így a fenntartott közoktatási intézménynek továbbutalt 
161.559  ezer Ft-on felül saját forrásgyőjtésbıl 123.552 ezer Ft támogatást nyújtott. A fenntartott 
intézménnyel kapcsolatos pedagógiai és egyéb fejlesztésekre kutatási ösztöndíjat nyújtott az 
Alapítvány 55 személynek 24.883 ezer Ft összegben, valamint a kiemelkedı teljesítményt elérı 5 
tanulónak tanulmányi ösztöndíjat 194 ezer Ft összegben. 

5. A kapott támogatások mértéke 
Az Alapítványnak a központi költségvetéstıl közoktatási célú normatív hozzájárulásként 
115.551 ezer Ft támogatás bevétele volt a fenntartott intézménynek történı továbbutalási céllal. 

A közoktatási intézmény fenntartásához magánszemélyek vállalkozások és non-profit szervezetek 
117.947 ezer Ft közcélú adományt nyújtottak az Alapítványnak. 

Céljellegő, pályázati úton kapott támogatások 2011. évre elszámolt összege 89.918 ezer Ft volt, ebbıl:  

• Az Oktatási Minisztériummal 2006.05.31-én létrejött, a 2011.09.01-12.31. közötti idıszakra 
meghosszabbított Közoktatási megállapodás alapján 25.934 ezer Ft; 

• A Nemzeti Erıforrás Minisztérium 24/2011. (V.18.) rendelete alapján a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdı (BTM) tanulók iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos 
feladatok ellátásának támogatására 409 ezer Ft; 

• A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kezelt Nemzeti Civil Alapprogramtól Civil 
szervezetek mőködésének támogatására 264  ezer Ft; 

• A Nemzetgazdasági Minisztériumtól a KKC-2008-A-09-04-143 azonosítójú Pénzügyi, gazdasági 
ismeretek oktatása diákoknak projekt 2011. évi tevékenységére 9.714 ezer Ft támogatást 
számoltunk el; 

• Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus HU0085 Felnıttképzés, szakképzés és 
vállalkozásfejlesztés célú pályázatának a 2011. évi tevékenységére 19.024 ezer Ft támogatást 
számoltunk el;  

• A Budapest Fıvárosi Önkormányzatával létrejött közszolgáltatási szerzıdés alapján – mely a 
2011/12-es tanévre is megújításra került – a Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdı 
gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatására 4.738 eF; 
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• Az OTP Fáy András Alapítványtól Gazdasági szemlélető életvezetési és karrier tréning programra 
936 ezer Ft. 

• A Budapest Bank Budapestért Alapítványtól a Legyünk barátok – a roma integrációs projekt 
folytatása 2011. évi 2. és 3. tevékenységére 700 ezer Ft; 

• A Tiszta Formák Alapítványtól a Legyünk barátok – a roma integrációs projekt folytatására 2011. 
évi 2. tevékenységére (Nagy Durranás – Kerékpárral a Balaton körül) 120 ezer Ft. 

A 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából 2011-ben 2.276 ezer Ft, az Adóhivatal által 
átutalt összeget számoltunk el. 

Kamatbevételként 36 ezer Ft folyt be, az Alapítvány tulajdonában lévı PoliLine Kft-tıl 1.428  ezer Ft 
osztalékot vettünk fel a társaság 2011. évi eredménye alapján. 

A 2011. év során az Alapítványnak vállalkozási tevékenysége nem volt. 

A fenntartott intézménynek továbbutalt támogatások összege 285.110 ezer Ft volt. 

6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások 
Az Alapítvány vezetı tisztségviselıi juttatásban nem részesültek; feladatuk ellátásáért sem 
tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kaptak.  

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
Az Alapítvány mint a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola fenntartója 
kiemelkedıen közhasznú oktatási tevékenység támogatására jött létre. Az Alapítvány a 2005. évben 
megkapta a kiemelten közhasznú minısítést. 

A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola olyan egységes iskola, mely négy- és 
hat-évfolyamos gimnáziumi képzést követıen diákjainak 13.-14. évfolyamon a piaci igények szerint 
szervezett, gazdasági jellegő szakképesítést is lehetıvé tesz. 
Az Alapítvány által fenntartott Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola oktatási 
tevékenységében tanulóként résztvevık éves átlagos létszáma 466 fı volt, a pedagógusok száma a 
2011.10.01-jei statisztika szerint teljes munkaidıben 27 fı, részmunkaidıben 26 fı és megbízási 
jogviszonyban (óraadóként) további 16 fı; a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 
összesen 17 fı. 

A Budapesti Politechnikum Alapítvány részt vesz olyan nemzetközi programok hazai kidolgozásában, 
melyek a pályakezdı fiatalok munkába állását, vállalkozóvá válását segítik elı. A munkaerıpiacon 
hátrányos helyzető civil csoportok képzésével (szakmai, informatikai, idegen nyelvi) és 
foglalkoztatásának elısegítésével is foglalkozik.  
Az Oktatási Minisztériummal létrejött Közoktatási megállapodás, illetve a Budapest Fıvárosi 
Önkormányzattal létrejött Közszolgáltatási szerzıdés alapján a Budapesti Politechnikum Alapítvány 
számlájára átutalt támogatás a fenntartott intézménynek továbbutalásra került. 
 
Az Alapítvány által szervezett programok: 

• 2009-2011 között zajlott az NFGM KKC „Pénzügyi, gazdasági  ismeretek oktatása, 
vállalkozói kompetenciák fejlesztése” c. képzés, melynek célja a vállalkozói és pénzügyi 
ismeretek általános és középiskolai diákok körében való terjesztésének támogatása volt. A 
2011. év során a projektet sikeresen befejeztük. 

• EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmusok HU0085 projekt – „Feln ıttképzés, szakképzés 
és vállalkozásfejlesztés ösztönzése” címő projektben az Alapítvány által fenntartott 
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskolával mint projekt partnerrel 
közösen létrehoztunk egy virtuális vállalkozási központot 10 munkaállomással, továbbá 
informatikai és vállalkozói képzéseket tartottunk hátrányos helyzető vállalkozóknak, illetve 
sportmenedzseri képzést folytattunk, és megtörtént a projektben tervezett tetıtér beépítés is. A 
2011. év során a projektet sikeresen befejeztük. 

• Az OTP Fáy András Alapítvány által finanszírozott Gazdasági szemlélető életvezetési és 
karrier tréning program célja a középiskolás fiatalok pályaorientációs, munkaerı-piaci és 
gazdasági ismereteinek bıvítése és fejlesztése a késıbbi munkaerı-piaci integráció érdekében. 
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Programfejlesztıként és képzı intézményként a fenntartott intézménnyel együtt részt vettünk 
a program akkreditálásában, és multiplikátorként az adaptálásában is. 

• „Legyünk barátok!” – roma integrációs programunkat –a sajókazai Dr. Ámbédkar 
Gimnázium és Szakképzı Iskolával és az edelényi Alapítványi Általános Iskola, Szakiskola és 
Diákotthonnal együttmőködésben – 2011-ben is folytattuk a Nagy Durranás - Kerékpárral a 
Balaton körül és a Tornaházi Party tevékenységekkel melyekre a „Budapest Bank 
Budapestért” Alapítványtól 700 ezer Ft, a Tiszta Formák Alapítványtól 120 ezer Ft forint 
támogatást nyertünk el. 

 
Az Alapítványnak 2011. szeptemberétıl 4 fı saját munkavállalója is volt, mivel a fenntartott 
intézmény takarítási tevékenységének külsı céghez történt kiszervezését megszüntettük, a 
tevékenységet az Alapítvány alkalmazásában álló dolgozókkal láttuk el. Az Alapítvánnyal emellett 
foglalkoztatásra irányuló megbízási szerzıdés jött létre az egyes projektek megvalósításában 
közremőködıkkel. 

A 2011. évben az Alapítvány az alapító okiratában foglalt céljainak megfelelıen végezte 
tevékenységét. 

 

Budapest, 2012.05.31. 

 Dr. Marosvári Péter 
 ügyvezetı kurátor 


