ALAPÍTÓ OKIRAT
amelynek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegét, a KF-SZ Kalocsai
Felsıoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Alapító, illetıleg Fenntartó) tagjai 2009. február 1-én, a 2004. évi június hó 22. napján alapított Tomori Pál Fıiskola (a
továbbiakban: Fıiskola) alapítása és további mőködtetése tárgyában, a felsıoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ftv.), a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi
CLVI. tv. (a továbbiakban: Khsz.), a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.), továbbá az egyéb hatályos jogszabályok alkalmazásával az alábbiak szerint
állapította meg és teszi közzé, és hatályba lépésével egyidejőleg alkalmazását elrendeli:
(a megváltozott rendelkezések dılt, vastag betővel szedve)
I. A Fıiskola jogállása, célja és feladatai
1) A Fıiskola a Khsz. szabályainak alkalmazásával közhasznú jogállású szervezetként, az
Ftv.-ben meghatározott, magán felsıoktatási intézmény gazdálkodási rendje szerint, éves
költségvetés alapján mőködı, önálló jogi személyiségő felsıoktatási intézmény.
2) A Fıiskola célja és feladata
Az alapításkor a Fıiskola, mint önálló jogi személyiséggel rendelkezı szervezet lehetıséget látott a Budapest – Pécs – Szeged oktatási centrumok által határolt, a gazdasági felsıoktatás szempontjából lefedetlen területnek oktatási szolgáltatásokkal való kiszolgálásában. Már az alapításkor világossá vált, hogy az intézménynek regionális szerepkörén túl,
interregionális, illetve azon túlmutató feladatokat is el kell majd látnia. Kalocsa földrajzi
elhelyezkedésénél fogva az intézménynek a Duna mindkét partján – egy viszonylag szőkebb nyugati és egy sokkal szélesebb keleti sávval leírható – Budapesttıl a déli országhatárig terjedı oktatási vonzáskörzettel kell számolnia. Az oktatási vonzáskörzet kiszolgálása érdekében a mőködés során az intézmény célzottan a gyakorlati gazdasági élet témaköreivel foglalkozik, hiszen a régió versenyképességének zálogát a magasan képzett, jól felkészült szakemberek jövıbeli teljesítményében látja. Az intézmény alapítói hisznek abban, hogy színvonalas és a hallgatók számára gyakorlati haszonnal járó oktatásra nem
csak a fıvárosban, illetve a megyeszékhelyeken van szükség, hiszen a rurális terek felemelkedésének alapfeltétele a helyi szinten rendelkezésre álló szakembergárda mennyisége és minısége.
A Fıiskolán folyó képzés központi gondolataként a térközpontú közgazdasági oktatás jelölhetı meg. Célja, hogy a felsıfokú szakképzés keretében, illetve alapképzési szakokon
és szakirányú továbbképzési szakokon végzı hallgatókat felkészítse a gazdasági élet különbözı területein végzendı stratégiai-, pénzügyi-, számviteli-, kontrolling-, marketing-,
logisztikai-, emberi erıforrás menedzsment-, stb. feladatok elvégzésére, döntéselıkészítési és döntési szituációk sikeres lebonyolítására. Az oktatás térközpontú szemléletébıl kifolyólag integrálásra került az oktatási anyagba a regionális gazdaságtan, a területi tervezés és az EU ismeretek tárgyköre is, mely ismeretek nélkül végzett hallgatóink
napjainkban már nehezebben boldogulnának a globalizáció, a nemzetközi integrációk és a
világpiaci tendenciák hatásaival megbirkózni kénytelen szervezetek keretein belül. A
végsı cél olyan közgazdászok, menedzserek, nemzetközi szakértık kibocsátása, akik
megalapozott ismereteken nyugvó, gyakorlatorientált képzésben részesültek, melynek
eredményeként naprakész, informatikai és idegen nyelvi készségekkel támogatott szaktudásukat vállalkozói szemléletben, innovatív módon képesek kamatoztatni a kis- és középvállalkozási szférától kezdve a multinacionális cégeken keresztül a külföldön végzett
munkáig bármely élethelyzetben. Ebben a tekintetben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a
hallgatók munkaerı-piaci versenyképességének fokozása érdekében felruházzuk ıket üz1/9. oldal

leti kommunikációs, problémamegoldó és menedzsment jártasságokkal és a folyamatos
megújulás képességével.
A kor igényének, valamint végzett hallgatói sokoldalú munkaerı piaci esélyeinek biztosítása érdekében a Fıiskola a gazdasági képzés mellett bölcsészettudományi képzést is kínál. A fıiskola a Szabad bölcsészet alapképzési szakot vallástudományi és mővészettörténeti szakiránnyal indítja. A klasszikus bölcsészképzési kereteket tágítva, a hallgatók tudását és kompetenciáját gazdasági és vállalkozási, idegenforgalmi és idegenvezetési, valamint informatikai ismeretekkel is gyarapítja, így a hallgatóknak nemcsak arra nyílik lehetısége, hogy a megszerzett diploma birtokában mesterképzésen folytassa tanulmányait,
hanem arra is, hogy akár azonnal kedvezı helyzetben léphessen ki a munkaerıpiacra. A
szabad bölcsészet szak oktatásában a Fıiskola legtöbb gazdasági képzést nyújtó tanszéke
is részt vesz, ezáltal a fıiskolán már meglévı oktatási és kutatási kapacitás hasznosítása,
és további feladatokba való bevonása is lehetıvé válik. A gazdasági és a bölcsészképzés
ilyen típusú kooperációja Fıiskolánk megkülönböztetett specifikumú sajátossága.
A vallástudományi szakirány olyan vallási ismeretekkel kapcsolatos mőveltséget kíván
nyújtani, amely kifejleszti az új és hagyományos vallási jelenségek korrekt és toleráns interpretációjának képességét, hiszen a vallástudomány szakirányon végzettekre hárul az a
feladat, hogy segítségére legyenek a politikai, a gazdasági és kulturális élet szereplıinek,
elımozdítván a társadalomban a vallási béke és tolerancia szolgálatát, a különféle vallások, vallási csoportok és felekezetek közötti alapvetı megértés megteremtését.
A mővészettörténeti szakirány célja olyan átfogó társadalomtudományi és bölcsész tudással rendelkezı szakemberek képzése, akik a mővészetet és annak történeti formáit megismerve kellı mértékben átlátják a mővészet társadalmi beágyazottságának jelentıségét és
fontosságát. Mivel a hallgatók mővészettörténeti szaktudását gazdasági, gazdálkodási és
idegenvezetési ismeretek egészítik ki, valamint a képzéssel párhuzamosan a hallgatók elvégezhetik a fıiskola által felkínált idegenvezetıi OKJ tanfolyamot is, így a végzést követıen, mővészettörténeti szaktudásuk birtokában, magasan kvalifikált, keresett szakemberek lesznek.
Az oktatási tevékenységen túl, a rendelkezésre álló személyi, szellemi és infrastrukturális
kapacitás felhasználásával a Fıiskola térségi tudásközpont, szellemi bázis szerepet is el
kíván látni. Ezt a funkciót egyrészt tanácsadói tevékenységen és üzleti tréningek szervezésén és lebonyolításán keresztül kívánja gyakorolni, másrészt a munka világa és az oktatás közötti összekötı kapocsként, illetve a business to business kapcsolatok szervezıje és
menedzselıjeként szándékozik gyakorolni.
3) A Fıiskola a jelen Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységet, az alaptevékenységhez kapcsolódó, azt kiegészítı közhasznú, valamint alaptevékenységének és közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet folytat.
A Fıiskola közhasznú szolgáltatásait a vonatkozó jogszabályok által szabályozott módon
bárki igénybe veheti.
A Fıiskola tagsággal nem rendelkezik. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
A Fıiskola közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselıjelöltet országgyőlési, fıvárosi illetve megyei képviselı-választáson, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást, mindezeket pedig jelen alapító okiratában a jövıre nézve is kizárja, amely említett
lehetıségekkel élni a továbbiakban sem kíván. A Fıiskola helyiségeit politikai célú szervezet, mozgalom vagy ezekhez kötıdı szervezet részére mőködési célra nem engedheti
át.
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II. A Fıiskola neve, székhelye és fenntartója
1) A Fıiskola
a) neve: Tomori Pál Fıiskola
b) teljes neve helyett használt betőszó (rövidített neve): TPF
c) megnevezése külföldi kapcsolataiban:
ca) angolul: Tomori Pál College
cb) németül: Tomori Pál Hochschule
cc) spanyolul: Tomori Pál Escuela Superior
cd) franciául: Tomori Pál École Supérieure
d) OM azonosítója: FI44196
e) székhelye: HU 6300, Kalocsa, Szent István király út 2-4.
f) székhelyen kívüli képzés helye, címe:
fa) HU 1211, Budapest, Táncsics M. u. 78.
g) telephelye:
ga) HU 6300, Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14-16.
h) fenntartója:
ha) neve: KF-SZ Kalocsai Felsıoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság
hb) címe: HU 6300, Kalocsa, Szent István király út 2-4.
hc) cégjegyzékszáma: 03-14-000070 (Bács-Kiskun M.-i Bíróság, mint Cégbíróság)
hd) adószáma: 21839492-1-03
he) statisztikai számjele: 21839492-8030-571-03
i) ingatlanvagyona, illetve rendelkezési joga:
a Fıiskola ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, tevékenységét a Kalocsa Város Önkormányzata által legalább 8 éves idıtartamra rendelkezésére bocsátott épületekben
végzi.
III. A Fıiskola tevékenysége
1) A Fıiskola alaptevékenységei az oktatás, tudományos tevékenység és kutatás. A Fıiskola
oktatási alaptevékenysége körében az Ftv. által alaptevékenységként meghatározott tevékenységek bármelyikét gyakorolhatja.
Az alaptevékenységek besorolása a TEÁOR’08 KSH-nómenklatúra szerint:
72.19 Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás
85.42 Felsıfokú oktatás (fıtevékenység)
85.52 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
2) A Fıiskola az alaptevékenységéhez kapcsolódóan, azt kiegészítve a következı közhasznú
tevékenységeket folytatja:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem,
sport,
munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése,
euroatlanti integráció elısegítése.

Az alaptevékenységekhez kapcsolódó, azt kiegészítı, közhasznú tevékenységek besorolása a TEÁOR’08 KSH-nómenklatúra szerint:
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
62.01 Számítógépes programozás
85.51 Sport, szabadidıs képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése
93.11 Sportlétesítmény mőködtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.29 Máshova nem sorolt, egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység
3) A Fıiskola alaptevékenységének és közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet végezhet.
Az vállalkozási tevékenységek besorolása a TEÁOR’08 KSH-nómenklatúra szerint:
17.23 Irodai papíráru gyártása
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elıkészítı tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelme
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
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58.14 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29. Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.30 Fordítás, tolmácsolás
77.21 Szabadidıs, sporteszköz kölcsönzése
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
78.10 Munkaközvetítés
78.20 Munkaerıkölcsönzés
78.30 Egyéb emberierıforrás-ellátás, -gazdálkodás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
4) A Fıiskola a jogszabály szerint külön engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez,
illetıleg egyéb feltételhez kötött tevékenységet a szükséges engedélyek megszerzéséig, illetve bejelentési kötelezettsége teljesítéséig, és/vagy az elıírt feltételek biztosításáig nem
gyakorol.
5) A Fıiskola a következı területeken folytat képzést:
a) társadalomtudományok tudományterületen,
b) gazdaságtudományok, bölcsészettudományi képzési területen,
c) közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
idegenforgalom, ügyvitel felsıfokú szakképzés szakmacsoportban.

vendéglátás-

6) A Fıiskola az 5. pont szerinti képzéseit kizárólag alapképzési szint keretében folytatja.
7) A Fıiskola fenti tevékenységein túl – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen –
együttmőködhet más felsıoktatási intézménnyel, közös képzések és kutatási feladatok ellátása céljából.
8) A Fıiskola – a vonatkozó jogszabályok keretei között – felnıttképzést folytat.

5/9. oldal

IV. A Fıiskola szervezete
1) A Fıiskola szervezetére és mőködésére vonatkozó részletes szabályokat a Szenátus által
elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatban (a továbbiakban SZMSZ) kell megállapítani. Az SZMSZ részei:
a) szervezeti és mőködési rend,
b) foglalkoztatási követelményrendszer,
c) hallgatói követelményrendszer.
Az SZMSZ egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való megfelelıségét a Fenntartó vizsgálja.
2) A Fıiskolán
d) oktatási, tudományos kutatási,
e) szolgáltató,
f) funkcionális
szervezeti egységek hozhatók létre.
A Fıiskolán az oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységek a tanszékek és az egyéb
elnevezéső oktatási-kutatási feladatot ellátó szervezeti egységek.
Szolgáltató szervezeti egységek a hallgatók és munkavállalók részére kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. Ide tartozik különösen a Kollégium és a Karrier és felnıttképzési iroda.
A funkcionális szervezeti egységek a Fıiskola mőködtetését, igazgatását, tevékenységének koordinálását végzik. Ide tartoznak különösen a Rektori Hivatal, Tanulmányi Hivatal,
Gazdasági Hivatal, Kiadói Hivatal.
3) A Fıiskola döntést hozó, és a döntés végrehajtását ellenırzı legfıbb szerve a Szenátus,
elnöke a rektor.
A Szenátus ülései nyilvánosak, azonban a nyilvánosság az SZMSZ-ben foglaltak szerint
korlátozható, ha az a személyiségi jogokat, a Fıiskola vállalkozási (nem közhasznú) tevékenységével kapcsolatos üzleti titkokat, illetve a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogos érdekeket veszélyezteti vagy sérti.
4) A Fıiskola tisztségviselıinek, magasabb vezetıi és vezetı állású dolgozóinak körét, jogállásukat, feladat- és hatáskörét az SZMSZ tartalmazza.
5) A Fıiskola mőködését és gazdálkodását 3 tagú Felügyelıbizottság ellenırzi.
A Fenntartó 2011. december 20-ig terjedı idıszakra a Felügyelıbizottság tagjává a következı személyeket választja:
a) Dr. Kerekes Sándor
b) Dr. Rechnitzer János
c) Szalma Botond.
A Felügyelıbizottság elnökét – tagjai sorából – maga választja.
A Felügyelıbizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait egyszerő
szótöbbséggel hozza.
A Felügyelıbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs, a
tagot e minıségében a Fenntartó, annak tagja, a Fıiskola rektora, vagy bármely munkavállalója nem utasíthatja.
A Felügyelıbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, összehívását – az ok és a cél
megjelölésével – annak bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított nyolc napon belül köteles intézkedni a testület ülésének harminc napon
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belüli idıpontra történı összehívásáról azzal, hogy amennyiben az elnök a kérelemnek
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A Felügyelıbizottság egyebekben ügyrendjét – a jogszabályban meghatározott korlátokkal – maga állapítja meg.
A Felügyelıbizottság tagjai a Szenátus ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
Amennyiben a Felügyelıbizottság tagjainak száma jelen okiratban meghatározott létszám
alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Fenntartó a bizottság rendeltetésszerő
mőködésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a bizottságot.
A Felügyelıbizottság munkája során a rektortól jelentést, a Fıiskola munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Fıiskola könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
Amennyiben a bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a Szenátus ülését.
A Felügyelıbizottság köteles a Szenátust tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni a rektornál, ha arról szerez tudomást, hogy
d) a Fıiskola mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a Fıiskola érdekeit egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Szenátus döntését teszi szükségessé,
e) a magasabb vezetı vagy vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült
fel.
A Szenátus ülését a Felügyelıbizottság indítványára, annak meglététıl számított tizenöt
napon belül össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Szenátus ülésének
összehívására a Felügyelıbizottság is jogosult.
Ha a Szenátus a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelıbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet és a Fenntartót.
A Felügyelıbizottság tagjai egyébként korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Fıiskolának az ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.
A Felügyelıbizottság tagjai tevékenységüket általában társadalmi megbízatásként látják
el, munkájuk elismeréseként részükre a Szenátus tiszteletdíjat (egyéb díjazást) állapíthat
meg, a bizottsági tevékenységükkel kapcsolatban felmerült költségeiknek a Fıiskola részérıl történı megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
6) A Fıiskola éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének a valódiságát és jogszerőségét könyvvizsgálóval köteles ellenıriztetni. Az éves beszámolónak megbízható és valós képet kell nyújtania a Fıiskola gazdálkodásáról.
A könyvvizsgálót a Szenátus választja és a rektor bízza meg, legfeljebb 5 éves idıtartamra, mely többször meghosszabbítható.
A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentésrıl a Szenátus döntést nem hozhat. Emellett a könyvvizsgáló a Szenátus elé
terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból,
hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak.
A könyvvizsgáló betekinthet a Fıiskola könyveibe, a rektortól és a Felügyelıbizottság
tagjaitól, valamint a Fıiskola munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Fıiskola bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerzıdéseit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgálót a Szenátus és a Felügyelıbizottság üléseire meg kell hívni.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Fıiskola vagyonának jelentıs mértékő - több mint 50%-os -, csökkenése várható, illetve
olyan tényt észlel, amely a rektor vagy a Felügyelıbizottság tagjainak felelısségét von7/9. oldal

hatja maga után, köteles a Szenátus összehívását kérni azzal, hogy amennyiben az ülést
nem hívják össze, vagy a jogszabályok által kívánt döntéseket nem hozzák meg, a
könyvvizsgáló köteles errıl a Fenntartót értesíteni.
A könyvvizsgáló felelısségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a
Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadók. A könyvvizsgáló alkalmazásával, mőködésével, jog- és feladatkörével kapcsolatos – jelen okiratban nem érintett – további kérdésekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
7) Amennyiben az államilag támogatott képzésben részt vevı hallgatók létszáma – öt év
átlagában – nem éri el a Fıiskolára felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát, a
Fenntartó hagyja jóvá a Fıiskola költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, szervezeti és mőködési szabályzatát, valamint intézményfejlesztési tervét.
V. A gazdálkodás általános szabályai
1) A Fıiskola az államháztartás alrendszereitıl – a normatív támogatás kivételével – csak
írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
2) A Fıiskola magasabb vezetı vagy vezetı tisztségviselıt, támogatót, önkéntest, valamint
ezek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
3) A Fıiskola az Ftv.-ben megfogalmazottak figyelembe vételével korlátolt felelısségő társaságot alapíthat illetve ezekben részesedést szerezhet. Ezen túlmenıen a fıiskola más
befektetési tevékenységet nem folytathat.
4) A Fıiskola váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki.
5) A Fıiskola vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
6) A Fıiskolának a cél szerinti tevékenységébıl, illetve vállalkozási tevékenységébıl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
7) A Fıiskola nyilvántartásaira, könyvvezetési kötelezettségeire egyebekben számvitelrıl
szóló 2000. évi C. tv.-ben és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. r.-ben, illetıleg az egyéb hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
8) A Fıiskola köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Szenátus hatáskörébe tartozik. Amennyiben az államilag támogatott képzésben részt vevı hallgatók létszáma – öt év átlagában – nem éri el
a Fıiskolára felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát, a Fenntartó az éves beszámolóval együtt a közhasznúsági jelentést is jóváhagyja.
A közhasznúsági jelentés tartalmi elemeit a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény tartalmazza.
VI. Felvehetı maximális hallgatói létszám
1) A Fıiskolára felvehetı maximális hallgatói létszámot a Fenntartó – valamennyi képzés,
képzési terület, szakirány és szakmacsoport tekintetében – összesen 2500 fıben határozza
meg.
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VII. Hatályba léptetı rendelkezések
1) Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító (Fenntartó) tagjai egészében és részleteiben megismerték, megtárgyalták, és 1/2009/1. (II.1.) számú taggyőlési határozatával ezen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új szövegét egyezıen megállapította (elfogadta), egyben kiadását és végrehajtását elrendelte.
2) A jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –, és ekként új szövegével elfogadott Alapító Okirat 2009. február 1. napján lép hatályba.
Ezen Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejőleg a 2004. évi június hó 22. napján elfogadott és kiadott, 2006.06.30-án, 2006.08.25-én, 2006.11.22-én, 2007. november 29-én és
2008. június 5.-én módosított Alapító Okirat a hatályát veszti, melyet azonban az Alapító
és a Fıiskola iratai között változatlanul meg kell ırizni.

Kelt: Kalocsán, 2009. február 1. napján.
Az Alapító (Fenntartó) taggyőlése felhatalmazásából:

Pécsi Tiborné
ügyvezetı
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