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1. A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési
Közalapítvány beszámolója 2010. évi közhasznú tevékenységéről.
A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány – iskola
alapítóként és fenntartóként - 2010. évben is a Xantus János Gyakorló Középiskola
fenntartói irányításával, működtetésével összefüggő feladatok maradéktalan ellátását, az
iskola működési feltételeinek biztosítását tekintette legfontosabb feladatának.
A Közalapítvány közoktatási, iskolafenntartói feladatainak ellátásához, a közoktatási
intézmény működtetéséhez a költségvetés 508.249 eFt állami normatív támogatást, az
alapító Fővárosi Önkormányzat – közszolgáltatási szerződés keretében – 140.339 eFt
fővárosi kiegészítő támogatást nyújtott.
A havi részletekben folyósított támogatások teljes összegét – jogszabályban rögzített
határidőn belül – átutaltuk az oktatási intézménynek.
A fővárosi kiegészítő támogatás 2009/2010 tanévi intézményi felhasználásáról készült
jelentést határidőre a Fővárosi Önkormányzat részére megküldtük.
A Közalapítvány saját bevételeiből 75.905 eFt támogatást nyújtott az iskolának az oktatás
színvonalát, eredményességét növelő, kötelezettségeket meghaladó szolgáltatások
fedezetére (pl. kötelező óraszámon felüli – kiemelten idegen nyelv – oktatás, tanulmányi
kirándulások, kulturális és sport tevékenység, ösztöndíj stb.).
A Közalapítvány – kötelezettségének megfelelően – működési költségeit kizárólag saját
bevételeiből finanszírozta. Működési költségeink aránya az összes ráfordítás 1,3%-a.
Az év során módosításra került a Közalapítvány alapító okirata. Az alapító döntésével a
bírósági úton megszüntetett Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány
megmaradó 2.559 eFt vagyona a Közalapítvány részére átutalásra került, ezzel módosult a
közalapítványi vagyon értéke.
Pontosításra került az alapítói támogatás, mint mindenkori közalapítványi vagyon elem
éves mértéke: „Budapest Főváros mindenkori Költségvetési rendeletében meghatározott
módon, a tárgyévi szakközépiskolai feladatellátásra, egy tanulóra eső átlagos fővárosi
kiegészítő támogatás összege az intézmény adott év szeptember elsejei létszámának
megfelelően”.
A Közalapítvány kuratóriuma – az ellátott oktatási feladatok változását követve – módosította
az iskola nevét: Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló Gimnázium és
Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképző Iskola (hivatalos rövidítése:
Xántus János Gyakorló Középiskola).
Jóváhagytuk az iskola - a nevelőtestület által is elfogadott – módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Minden, jogszabály által előírt belső szabályzat az iskolában rendelkezésre áll, mindegyik
megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az esetlegesen szükséges aktualizálásokat
elvégeztük. Az elmúlt évben a fontosabb dokumentumainkat, a közzétételi listának
megfelelően, az iskola megújult honlapján nyilvánossá tettük, ezek mindenki számára
elérhetőek.
Megtörténtek az előkészületek a Pedagógiai Program és a vele szerves egységet alkotó
Szakmai Program teljes átdolgozására.
A 2009/2010. tanévben iskolánk tanulólétszáma 844 fő volt, ebből 453 fő gimnáziumi, 391 fő
szakközépiskolai tagozatra járt.
A tanév során két alkalommal tehettek a tanulók érettségi vizsgát. Az október-novemberi
vizsgaidőszakban, vizsgaközpontként 224 jelölt középszintű vizsgáit szervezte és
bonyolította le 17 tantárgyból az iskola.
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A május-júniusi vizsgaidőszakban 249 jelölt jelentkezett előrehozott vagy rendes érettségi
vizsgára.
A 13. végzős évfolyam 6 osztályának 161 tanulója 4,03-as érettségi átlaggal, 9 kitűnővel és
célnyelvből 126 felsőfokú nyelvvizsgával (78,2%) zárta a vizsgákat.
Ezen felül, az Oktatási Hivatal csoportjaként 106 fő külsős vizsgázó tett középszintű
érettségi vizsgát iskolánkban, 9 tantárgyból. Az Oktatási Hivatal kérésére, iskolánkban nem
oktatott tárgyak (Rendészeti alapismeretek, Katonai alapismeretek, Belügyi rendészeti
alapismeretek) vizsgájához is biztosítottuk a vizsgafeltételeket.
A tanévben a két középiskolai tagozaton (két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakközépiskola
és gimnázium) a fő hangsúly továbbra is az idegen nyelvek magas szintű oktatására, az
idegen nyelvű tantárgyak tartalmi és nyelvi színvonalára, valamint a kétszintű érettségire
való felkészítésre helyeződött. Az első idegen nyelv (célnyelv) mellett kiemelt szerepet
kapott a második idegen nyelvek esetében is az emelt szintű érettségi vizsgára való
felkészítés és a tanulók motiválása, hiszen a cél az, hogy az érettségizett tanulók két
tanítási nyelvű bizonyítványába első idegen nyelvből érettségi vizsgával megszerzett
felsőfokú nyelvvizsga, második idegen nyelvből pedig középfokú nyelvvizsga kerüljön.
A 2010/2011. tanévben 168 fő kezdte meg a tanulmányait iskolánkban, 3 gimnáziumi és 2
idegenforgalmi osztályban. Az iskola töretlen keresettségét mutatja a több mint 3,0-szoros
túljelentkezés.
Az új, modulrendszerű OKJ bevezetése megnehezítette a vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport szakmáinak oktatását. Az iskolánkban több évtizedes hagyományokra
visszatekintő idegenvezető szakma oktatása és a képesítés megszerzése áttevődött a
felnőttképzés területére. Ennek oka, hogy a modulok magas száma és a vizsgára törvényileg
biztosított idő rövidsége miatt nem vált lehetségessé az iskolarendszerbe történő tantárgyi
beépítés és az érettségit követő képesítő vizsga lebonyolítása. Szakmai programunk
tartalmazza az egyes tantárgyak modulokba való beszámíthatóságát, így a szabályozók
megváltozása ellenére tanulóink rövidebb időtartam alatt szerezhették/szerezhetik meg a
képesítést az iskolarendszeren kívüli képzés keretében.
Az utazás- és protokollügyintéző végzettség megszerzése szintén érettségihez kötött,
ezért a szakmához jutás megkönnyítése érdekében az előző szakmához hasonló feltételeket
biztosítottunk.
A szakács az egyetlen olyan szakma, amelynek szakmai-és vizsgakövetelményei lehetővé
teszik, hogy az érettségi vizsga letétele előtt jussanak a tanulók képesítéshez. A 2009/2010.
tanévben a szakközépiskolai tanulók csaknem 30%-a választotta jövőbeli szakmájának a
szakácsmesterséget, közülük többen már a 12. év befejezése után eleget tettek a
vizsgakövetelményeknek.
A 2009/2010. tanévben intézményünk a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
alapozó tantárgyainak magas színvonalú - a kimeneti követelményeket és a munkáltatók
oldaláról megfogalmazott igényeket egyaránt szem előtt tartó - oktatását tűzte ki célul. A
tárgyi feltételek fejlesztését célirányosan, pályázatok útján biztosítottuk. Személyi feltételeink
adottak voltak, a hosszú évek óta intézményünkben oktató szaktanár kollégák hozzáértő
munkájának köszönhetően tanulóink 91%-a választotta a vendéglátó-idegenforgalmi
alapismeretek tantárgyat érettségi tárgyként. Ebben a tanévben utolsó alkalommal nyílt arra
lehetőség, hogy idegen nyelven, emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek. Ezzel a
lehetőséggel - a többletponthoz jutás érdekében - a tanulók 9%-a élt.
A sikeres érettségi eredményekhez jelentős mértékben hozzájárult a már hagyományossá
vált, a pedagógiai programban rögzített és a középszintű érettségi mintájára összeállított
szintfelmérő dolgozat („kisérettségi”). Az emelt szinten vizsgázó hallgatók felkészülését
tanórán kívüli foglalkozások keretében tettük lehetővé.
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Az elméleti felkészítést kiegészítették az iskola tankonyhájában végzett gasztronómiai
gyakorlatok és a nyári összefüggő gyakorlat, melynek utazási irodák szolgáltak
helyszínéül. A gyakorló helyek értékelései azt mutatták, hogy tanulóink szinte kivétel nélkül
megfeleltek a munkáltatói igényeknek, kiemelve, nyelvtudásuk szintjét, a magas
kommunikációs készséget, a kulturált viselkedést és az információs technológiák
vendégközpontú alkalmazását.
A szolgáltató szektor területén végzett szakmai felmérések igazolják, hogy egyre nagyobb a
kereslet a képzett munkaerő iránt. A piaci tendenciák alátámasztják az idegenforgalmi és
vendéglátó szakmai képzés létjogosultságát, képzési programjaink tartalmának helyességét
mind az elméleti, mind a gyakorlati szaktudás területén.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre nagyszámban jelentkeztek diákjaink.
A döntő első 10 helyezettje közé 2 tanulónak (olasz illetve angol nyelv) sikerült bekerülnie.
Az előző évekhez hasonlóan, ebben a tanévben is iskolánk adott helyet az OKTV Spanyol
nyelv döntőjének.
Az Országos Olasz Nyelvi Verseny iskolák közötti pontversenyben, tanulóink helyezései
alapján, az iskola bekerült az ország 6 legjobb iskolája közé. Két tanulónk nyert egy hónapos
olaszországi ösztöndíjat
Iskolánk Pedagógiai Programjában fontos szerepe van a testi nevelésnek, melynek
eredményeként tanulóink 30 érmet nyertek a diákolimpiákon és bajnokságokon.
A Köznevelésben megjelent középiskolai rangsorban iskolánk, az egyáltalán rangsorolt
középiskolák közül (157 középiskola), a középfokú érettségi vizsgák átlagpontszámait
figyelembe véve a kiválók (legjobb 10%) csoportjába került. Még előkelőbb helyezést értünk
el a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgatók nyelvvizsga eredményeit tekintve.
Itt iskolánkat csak a bajai Magyarországi Németek ÁMK (100,62%) és a XX. kerületi Német
Nemzetiségi Gimnázium (99,36%) előzte meg. Iskolánk 99,31%-os eredményével az
országos lista 3. helyezését érte el.
Az elmúlt tanévben elindítottuk a végzős hallgatók pályakövetését. A felmérések alapján, a
felsőoktatási intézmények közül továbbra is a legtöbb végzős hallgató a „Top- felsőoktatási
intézmények”, vagyis a Budapesti Gazdasági Főiskola, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és
a Szegedi Tudományegyetem különböző szakjait jelölte meg és nyert felvételt az általa
megjelölt első három hely valamelyikére.
Az előző évi Kompetencia-mérés eredményei az iskola oktató-nevelő munkájának
eredményességéről tanúskodnak.
Változatlanul kiemelten kezeljük és az iskolánk életében meghatározó szerepe, nagy
hagyománya van a nemzetközi kapcsolatok ápolásának, amelynek egyik legfontosabb
terepe a Comenius program. A 2010-es év egyszerre volt projektzáró és projekt kezdő év
az iskola Comenius Iskolai Partnerségek történetében, melynek folyamatában iskolánk 1997
óta vesz részt.
Az éppen lezáruló projekt 2008-ban kezdődött ’Make a Difference – European Footprint on
our World’ – „Rajtad is Múlik – Európa lábnyoma világunkon” – címmel.
A projekt célja az volt, hogy felhívja a diákok figyelmét a széndioxid kibocsátás és ezen
keresztül a globális felmelegedés környezetkárosító voltára, valamint hogy tudatosítsa
bennük, hogy egyéni döntéseikkel a saját életük során is képesek csökkenteni a széndioxid
kibocsátását ezzel óva környezetüket a jövő számára.
A projektzáró találkozóra 2010. március 22 – 26 között, Belgiumban került sor, melyen
minden partner iskolából – összesen 7 nemzet képviseletében - 6 – 6 diák, valamint 1 vagy
két kísérő tanár, illetve a partneriskolák igazgatói vettek részt.
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A záró találkozó során a diákok összegezték az előző két és fél év során történteket; a
tanulóink megismerkedtek különböző környezetbarát ipari technológiákkal, alternatív
energiaforrásokkal, fűtési rendszerekkel és azok felhasználásával.
A projekt csúcspontjaképpen Brüsszelben, az EU egyik épületében, Connie Hedegaard
Klímaügyi Főbiztos Asszony jelenlétében és védnökségével a résztvevő iskolák igazgatói
diákjaik nevében aláírták a „Felelős Környezettudatos Magatartás Egyezményé-t”.
Az iskola honlapján folyamatosan elérhetőek a projekt eredményei.
A záró beszámolót a projekt során végzett munkáról a Tempus Közalapítvány elfogadta.
Az új 2010-12-es évekre szóló pályázatunkat az EU Comenius központ és a magyar
Tempus Közalapítvány egyaránt elfogadta. Az új projekt címe: ’Common Roots – Common
Future’ azaz „Közös gyökerek – közös jövő”.
A diákok számára kivételes élmény, hogy megtapasztalhatják egy másik ország, kultúra,
család és iskola mindennapi életét és a gyakorlatban érzékelhetik a nyelvtudás fontosságát,
kipróbálhatják megszerzett tudásukat, új barátokat szerezhetnek és nem utolsó sorban
átélhetik a közös munka örömét és nehézségeit is. A diákcserek sikerességéhez
elengedhetetlen a résztvevő diákok lelkes készülésén és a fogadó családok
segítőkészségén túl, a tanár kollégák áldozatos, sok időt és energiát igénylő közös munkája
is.
Örömünkre szolgál, hogy az év végén iskolánk felkérést kapott az Országház Külügyi
Hivatalától, hogy iskolánk diákjai lássák el a magyar elnökséghez kapcsolódó EU-s
parlamenti rendezvényeken a hostessi feladatokat.
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2. A Közalapítvány mérlege és eredménykimutatása
19662666 9499 561 01
Statisztikai számjel vagy adószám(csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési
Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1039. Budapest, Szent János u.16.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2010 ÉV
adatok E FT- ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b

c

d

e

a
1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

180 588

170 491

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

177 794

167 586

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZŰGYI ESZKÖZÖK

2 794

2 905

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
ÉRTÉKHELYESBíTÉSE

0

0

6.

Forgóeszközök (7-10. sarok)

22 973

31 845

7.

I. KÉSZLETEK

0

0

8.

II. KÖVETELÉSEK

19 000

4 074

9.

III. ÉRTÉKPAPíROK

0

0

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3 973

27 771

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

1 538

0

12.

ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN (1 +6.+11. sor)

205 099

202 336

13.

D. Saját töke (14.-19. sarok)

202 443

200 976

14.

I. INDULO TŐKE / JEGYZETT TŐKE

131 269

133 828

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

57 995

71 174

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

456

-10 452

12 723

6 426

0

0

349

871

0

0

349

871

2 307

489

205 099

202 336

17.
18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

19.

VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

20.

E. Céltartalékok

21.

F. Kötelezettségek (22.-23. sarok)

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24.

G. Passzív idöbeli elhatárolások

25.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN
(13.-20.+21.+24.sor)

Budapest, 2011.04.27.

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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19662666 9499 561 01
Statisztikai számjel vagy adószám(csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési
Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1039. Budapest, Szent János u.16.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010 ÉV
adatok E FT-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b

c

d

e

a
1.

A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

2.

782 188

738 595

697 198

656 626

132 530

140 339

555 715

508 249

1. Közhasznú célú működésre kapott
támogatás

3.

a) alapítótól

4.

b) központi költségvetéstől

5.

c) helyi önkormányzattól

0

0

6.

d) társadalombiztosítótól

0

0

7.

e) egyéb, ebből 1%2900 eFt, 2532 eFt

8 953

8 038

0

0

84 872

81 579

0

0

118

390

15 476

9 776

797 664

748 371

781 732

749 047

8 097

6 417

2 479

3 972

7 460

5 205

763 696

733 453

0

0

0

0

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

2 753

3 350

22.

1. Anyagjellegű ráfordítások

1 044

3 249

23.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

24.

3. Értékcsökkenési leírás

135

99

25.

4. Egyéb ráfordítások

1 574

2

26.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

27.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó
bevétel

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

11.

5. Egyéb bevétel

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

13.

C. Összes bevétel (A.+B.)

14.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

15.

1. Anyagjellegű ráfordítások

16.

2. Személyi jellegű ráfordítások

17.

3. Értékcsökkenési leírás

18.

4. Egyéb ráfordítások

19.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

20.

6. Rendkívüli ráfordítások

21.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

Budapest, 2011. 04. 27.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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19662666 9499 561 01
Statisztikai számjel vagy adószám(csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági
Szakképzési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1039. Budapest, Szent János u.16.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010 ÉV
adatok E FT-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b

c

d

e

a
28.

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

29.

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

30.

H. Adófizetési Kötelezettség

31.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

32.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény(A.-D.)

784 485

752 397

12 723

6 426

0

0

12 723

6 426

456

-10 452

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33.
34.
35.
36.

A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak

37.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

38.

3. Bérjárulékok

3 880
3 080
1 200
1 880
0
800

39.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

40.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

652 526

41.

D. Továbbutalt támogatás

728 431

75 905

Budapest, 2011. 04. 27.

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
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3. A Közalapítvány 2010. évi számviteli beszámolójának szöveges kiegészítő
melléklete
A Közalapítvány a tárgyév gazdasági eseményeit a vonatkozó törvényi előírásoknak,
valamint a saját belső szabályzatainak megfelelően rögzítette a könyveiben, és azok
fordulónapi egyenlegeit mutatja ki az Egyszerűsített Éves Beszámolójának Mérlegében.
A számviteli eljárási rendnek megfelelően az elszámolási kötelezettséggel, továbbadási célra
kapott támogatásokat, melyeket a tárgyévben kifizetett, a bevételei és a ráfordításai között is
kimutatja a Közalapítvány.
A mérleg adatainak bemutatása
A Közalapítvány befektetett eszközeinek állományváltozása (eFt)
Megnevezés

Bruttó érték
nyitó

Imm.javak

záró

745

Tárgyi eszközök
*ingatlan
*gépek, berend.
*irodai berend.
*művészeti alkotás
Összesen:

Amortizáció
nyitó

745

745

273 333 260 532
238 197 238 197
34 531 21 730
586
586
19
19
274 078 261 277

95 539
66 265
28 688
586
0
96 284

Nettó érték

záró

nyitó

745

záró
0

0

92 947 177 794 167 585
71 088 171 932 167 109
21 273
5 843
457
586
0
0
0
19
19
93 692 177 794 167 585

A Közalapítvány bruttó eszközállománya 5%-kal, a nettó értéke 6%-kal csökkent az előző
évhez viszonyítva. Beruházás nem történt, a bruttó érték csökkent, amely tárgyi eszköz
értékesítés miatti kivezetések következménye..
Az eszközök összetételének alakulása (eFt ill. %)
Megnevezés

előző év előző év tárgy év változás megoszlás
helyesb.

Befektetett eszközök
Ebből:
Tárgyi eszközök
Befekt.p.ü. eszközök

180 588

170 491

94,4

84,3

177 794
2 794

167 586
2 905

94,3
104,0

82,8
1,4

22 973

31 845

138,6

15,7

0
19 000
0
3 973

0
4 074
0
27 771

0,0
21,4
699,0

0,0
2,0
0,0
13,7

Aktív időbeli elhat.

1 538

0

0,0

0,0

ESZKÖZÖK össz.:

205 099

202 336

98,7

100,0

Forgóeszközök
Ebből:
Készletek
Követelések
értékpapírok
Pénzeszközök

A Közalapítvány fordulónapi összes eszköze 1,3 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva,
amelyek a befektetett eszközök esetében 5,6% csökkenést, a forgóeszközök összegénél
38,6 % - 8. 872 e Ft - növekedést mutatnak.
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A követelések összege 14.926 e Ft-tal csökkent, a pénzeszközök állománya 23.798 e Ft-tal
nőtt. Az összes eszközön belül a befektetett eszközök aránya 84 %, míg a forgóeszközök
aránya 16%. A forgóeszközökön belül a követelések összege 13%-ot tesz ki, a
pénzeszközök aránya 87%.
A források összetételének alakulása (eFt ill.%)
Megnevezés

előző év előző év tárgy év változás megoszlás
helyesb.

Saját tőke
202 443
Ebből:
Induló tőke
131 269
Tőkeváltozás
57 995
Tárgyévi
eredm.alaptev.-ből
12 723
Tárgyévi eredm.váll.tev.ből
456

200 976

99,3

99,3

133 828
71 174

101,9
122,7

66,1
35,2

-10 452

-82,2

-5,2

6 426 1 409,2

3,2

Kötelezettségek
Ebből:
Rövidlej. kötelezettség

349

871

249,6

0,4

349

871

249,6

Passzív időbeli elhat.

2 307

489

21,2

0,3

FORRÁSOK összesen: 205 099

202 336

98,7

100,0

A Közalapítvány összes forrása – az eszközök változásával azonosan – 1,3 %-kal csökkent,
ezen belül a saját tőke állománya 0,7 %-kal csökkent, a kötelezettségek összege 522 eFt-tal
nőtt.
Az induló tőke összege 2.559 e Ft-tal nőtt, amely a megszüntetett Tótfalusi Kis Miklós
Nyomdászképzésért Közalapítvány megmaradó vagyonának befogadásából adódik. A
tőkeváltozás 22,7 %-kal nőtt, az alaptevékenység eredménye -10.452 eFt, amely az
iskolának nyújtott 19.000 eFt előleg eredmény terhére történő elszámolásából adódik.
A forrásokon belül a saját tőke aránya 99,3 %, kötelezettségek 0,4% és a passzív időbeli
elhatárolás aránya 0,3 %.
Bevételek alakulása (eFt ill. %)
Megnevezés
Közh.tev.bevétele össz.
Közh.célra, működésre
kapott támogatás
Ebből:
alapítótól
központi költségvetés
egyéb
Közhasznú tevékenység
bevétele
Egyéb bevételek

előző év előző év tárgy év változás
megoszlás
helyesb.
782 188
738 595
93,9
100,0
697 198

656 625

94,2

88,9

132 530
555 715
8 953

140 339
508 248
8 038

105,9
91,5
89,8

21,4
77,4
1,2

84 872
118

81 579
390

96,1
330,5

11,0
0,1
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A Közalapítvány közhasznú tevékenységének összes bevétele a tárgyévben 6,1%-kal
csökkent. A tárgyévi közhasznú célra, működésre kapott támogatás 5,8%-kal csökkent, ezen
belül az alapító Fővárosi Önkormányzat által folyósított támogatás 5,9 %-kal emelkedett, a
központi költségvetési támogatás 8,5 %-kal csökkent.
A Közalapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi saját bevétele 81.579 eFt, 3,9%kal kevesebb az előző évinél.
Ráfordítások alakulása (eFt ill.%)
Megnevezés

előző év

Közhaszhasznú tevékenység
összes ráfordítása
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű
ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

előző év tárgy év változás
helyesb.

megoszlás

781 732

749 047

95,8

100,0

8 097

6 417

79,3

0,9

2 479
7 460

3 972
5 205

160,2
69,8

0,5
0,7

763 696

733 453

96,0

97,9

A Közalapítvány összes elszámolt költsége ill. ráfordítása átlagosan 4,2 %-kal csökkent az
előző évhez képest.
A Közalapítvány működési költségeinek aránya az összes ráfordításokon belül 1,3 %. Az
egyéb ráfordítások összegéből 728.431 eFt az iskolának továbbutalt támogatásokat
tartalmazza.
Működés eredményességének alakulása (eFt ill. %)
Megnevezés

előző év előző év tárgy év változás
helyesb.

megoszlás

Összes bevétel

782 188

738 595

94,4

100,0

Összes ráfordítás
Adózás előtti
közhasznú eredmény

781 732

749 047

95,8

101,4

456

-10 452

1 874,6

-1,4

A bevételek összege 5,6 %-kal, a ráfordítások összege egyaránt 4,2 %-kal csökkent, a
közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye – az iskolának adott előleg eredmény terhére
történő elszámolásának következményeként – 10.452 eFt veszteség. E nélkül 8.548 eFt
nyereség.
A Közalapítvány saját tőkéje (vagyona) jelenleg 200.976 e Ft.
Az alapításkor rendelkezésre bocsátott – 131.269 eFt értékű ingatlan - induló tőkéből,
valamint 2.559 eFt befogadott vagyonból és az eddigi működésének eredményeként
felhalmozódott tőkeváltozásból (71.174 eFt), a tárgyévi alaptevékenységből származó
mérleg szerinti eredményből (-10.452 e Ft) és a vállalkozási tevékenységből származó 6.426
eFt mérleg szerinti eredményből tevődik ki.
A Közalapítvány a fordulónapi rendelkezésére álló összes vagyona (saját tőkéje) 0,7 %-kal
csökkent az előző évhez képest, az induló tőke összegét 51 %-kal haladja meg.
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4. A támogatások felhasználása
A Közalapítvány az oktatási intézmény működési költségeinek fedezetére, az oktatási
alapfeladatok ellátására, intézményi fenntartásra kapott normatív (központi költségvetési,
alapító önkormányzati) és egyéb célzott támogatások teljes összegét, 652.526 eFt-ot
átutalta az iskolának.
A fővárosi kiegészítő támogatás 2009/2010 tanévi intézményi felhasználásáról készült
jelentést határidőre a Fővárosi Önkormányzat részére megküldtük.
A Közalapítvány saját bevételeiből 75.905 eFt támogatást nyújtott az iskolának.
Ebből:
• Ösztöndíj kifizetés
133 eFt
• Tanulmányi kirándulás
19.747 eFt
• Kulturális és sport célokra
5.579 eFt
• Kötelező óraszám feletti oktatásra
26.686 eFt
• Egyéb oktatási feladatok
23.760 eFt
Az összes továbbutalt pénzügyi támogatás 728.431 e Ft.

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.
A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2010.
évben jelen jelentés 4. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás értéke illetve összege
A Közalapítvány vezető tisztségviselői (kuratóriumi tagok, felügyelőbizottsági tagok) 2010.
évben összesen bruttó 1.880 e Ft tiszteletdíjban részesültek.

7. A Közalapítvány rövid bemutatása
A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési
(továbbiakban: Közalapítvány) alapítója Budapest Főváros Önkormányzata.

Közalapítvány

Az alapító 1990. július 4-én kelt alapító okirattal hozta létre a HOSTIS Idegenforgalmi és
Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Alapítványt, amelyet a Fővárosi Bíróság az 1990.
november 12-én kelt 8. Pk. 64135/2 sz. határozatával vette nyilvántartásba.
Az alapítvány létrehozásának elsődleges az célja volt, hogy az alapítvány lássa el
Magyarország első Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolájának
fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, jogokat és hatásköröket.
Tevékenységével járuljon hozzá a középfokú, iskolarendszerű idegenforgalmi
szakemberképzés elterjedéséhez. Támogatásokból származó többletforrásokkal segítse a
középfokú idegenforgalmi szakképzés színvonalának, eredményességének növelését,
különös tekintettel az idegen nyelvi képzésre.
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1997. március 25-ei 8. Pk. 64135/9 sz. határozatával a Fővárosi Bíróság névváltozást be
jegyezte az alapítvány névváltozását: HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági
Szakképzési Közalapítvány.
A Főváros Bíróság – a Közalapítvány kérelmére - 1998. szeptember 11-én kelt végzésével a
Közalapítványt kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.
A Közalapítvány induló Budapest, III. ker. Szent János u.16. és a Szent János u.5.szám
alatti ingatlan vagyon, mely hosszú ideig egyben a középiskola székhelye is volt és
tanszállodai célokat is szolgál.
A Közalapítvány nyitott, az alapítóhoz a tőke kiegészítésével bárki csatlakozhat.
A Közalapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott fontosabb célok:
• Olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda és egyéb létesítmények
működtetése és fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal,
vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban felsőfokú,
középiskolai képzést, át- és továbbképzést folytat. További cél Európa más
országaiban kipróbált és bevezetett oktatási metodika és tananyag adaptálása,
vizsgarendszerének átvétele.
• A Közalapítványba belépő szervezetek számára munkaerő képzése, továbbképzése.
A Közalapítvány a célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:
• általános középfokú oktatás,
• szakmai középfokú oktatás,
• felnőtt- és egyéb oktatás,
• máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
A Közalapítvány bevételeinek lehetséges forrásai – többek között - a következők:
•
•
•
•
•
•

a központi költségvetésnek az éves költségvetési törvényben a feladatellátás
támogatására megállapított mértékű hozzájárulása,
Budapest Főváros mindenkori Költségvetési rendeletében meghatározott módon, a
tárgyévi szakközépiskolai feladatellátásra, egy tanulóra eső átlagos fővárosi
kiegészítő támogatása,
természetes- vagy jogi személyek, vagy ezek társaságai önkéntes befizetései,
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
a Közalapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

A Közalapítvány Kuratóriuma ezúton is kifejezi köszönetét az alapító Budapest Főváros
Önkormányzatának munkánkhoz nyújtott támogatásáért, melyre a továbbiakban is
számítunk. Köszönjük a magánszemélyek és vállalkozások anyagi támogatását, mellyel
segítették iskolánk pedagógiai és oktatási céljainak elérését.
Budapest, 2011. 05. 11.
Murányi István
a kuratórium elnöke
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