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IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
2020. május 14-én 

kelt módosításokkal egységes szerkezetben  
kiállítva a fenntartó szervezet részéről 

 
 

1. A Főiskola alapítása, a működés jogszabályi feltételei, hatósági 
engedélyek 

 
Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola a jelenleg hatályos Nftv. (2011. évi CCIV. tv. a 
Nemzeti felsőoktatásról) hatálya alá tartozó magán felsőoktatási intézmény, állami 
elismerése 1997-ben történt, azóta folytatólagosan fennáll. 
 
Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola intézményi azonosítószáma a 87/2015. Korm. r. 
7. sz. mellékletében foglaltak alapján: FI35200. 
 
A Főiskola jogállása a felsőoktatási intézményi státuszon belül, jelen okiratban 
nevesített alapítói döntés alapján, és az Nftv. 94.§ (5) bekezdés alapján: közhasznú 
szervezet 
 
A Főiskola jogállására irányuló alapítói döntés hatályba lépésének a feltétele, hogy 
az erre irányuló fenntartói rendelkezésnek, illetve kérelemnek megfelelően az IBS 
Nemzetközi Üzleti Főiskolát az Oktatási Hivatal új határozattal közhasznú 
szervezetként újból nyilvántartásba vegye ( - a korábbi közhasznúsági 
nyilvántartásból való törlést foganatosító  FNYF/1393-5/2018. sz. határozat megfelelő 
módosításával, újbóli nyilvántartásba vételt elrendelő határozatával). 
 
Jelen Alapító Okirat az Oktatási Hivatal tárgybeli határozatának a véglegessé 
válásával lép hatályba (Nftv.96.§ (7) bek.).  

 
2. A Főiskola elnevezése, székhelye 

 
- a Főiskola teljes neve: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 
- a Főiskola rövidített neve: IBS 
- a Főiskola angol nyelvű elnevezése: International Business School 
- a Főiskola székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7. 
- a Főiskola képzési helyszíne: 1031 Budapest Záhony u. 7. 
 

3. A Főiskola célja, cél szerinti tevékenységei, 
                 a képzés területei, szintjei,  tudományterületek, 

szervezeti tagolás elvei 
 
A Főiskola alapvető céljai: 
 
- olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű 
közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi, üzleti-
gazdálkodási és módszertani ismeretek és készségek felhasználásával 
jártasságot szereznek az alapvető vállalat- és nemzetgazdasági kérdésekben, 
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továbbá a vállalatgazdasági és intézményi folyamatok irányításához, 
közgazdasági elemzéséhez szükséges speciális ismeretekkel is 
rendelkeznek. Ennek során biztosítani kell, hogy a szakemberek képzése a 
magyar közgazdasági, társadalomtudományi és üzleti-gazdálkodási 
felsőoktatás követelményein kívül – tartalmában és az elsajátított nyelvi és 
egyéb készségek tekintetében – a nemzetközi elvárásoknak is megfeleljen.  
 
- a főiskolai képzés keretében társadalomtudományi és szakképzési célt 
segítő más tudományok olyan stúdiumai kerülnek oktatásra, amelyek 
elsajátítása képessé teszi a végzett hallgatókat a szakmailag megalapozott 
munkára, a megszerzett ismeretek sokoldalú felhasználására és 
továbbfejlesztésére. A képzés folyamatában a hallgatók elsősorban a mikro 
szintű, a gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek működésére 
vonatkozó ismereteket szereznek, de szert tesznek a szükséges mértékű 
makroszintű, a gazdálkodó szervezetek gazdasági, jogi, politikai, stb. 
környezetével foglalkozó ismeretekre, továbbá az üzleti-szervezeti térben való 
sikeres létezéshez szükséges készségekre és kompetenciákra is. 
 
A Főiskola a következő alaptevékenységeket folytatja (Nftv. 6.§ (2) bek. 
alapján): 
Oktatás, tudományos kutatás, művészeti alkotó tevékenység, azon belül 

- alapképzés, 
- mesterképzés, 
- szakirányú továbbképzés, 
- felsőoktatási szakképzés (Nftv.9.§.(6)) 
- szakmai, illetve nyelvi (felnőtt)képzési és továbbképzési tevékenység, 
- tudományos kutatási tevékenység, 
- egyéb szakmai tréningek. 
 

A Főiskola gazdálkodása során elért eredményének felhasználásáról, illetve 
felosztásáról a Fenntartó írásban rendelkezik. 

A Főiskola közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Feladatainak ellátása érdekében a Főiskola rendszeres és szervezett 
kapcsolatot tart fenn a hazai és külföldi társintézményekkel, oktató és kutató 
helyekkel. 
 
A Főiskola a jogszabályok keretei között, és a Főiskola alapfeladatai 
ellátásának sérelme nélkül további fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató és 
egyéb tevékenységet is végezhet. 
 
Képzési területek (87/2015. sz. K.r. 6. sz. mellékletében található, rendeletileg 
meghatározott adattagolási kötelezettség szerint): 
 

- gazdaságtudományok, 
- informatika, 
- művészet, 
- sporttudomány, 
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- társadalomtudományok.

Szervezeti tagolás elvei: 

A Főiskola az Nftv. követelményeinek megfelelően (6.§ (2)) több képzési 
területen és több szakon folytat alapképzést, az alapképzés és egyéb képzési 
formák alapvető feladatait az oktatási és tudományos kutatási tevékenységet 
ellátó szervezeti egységek végzik. 

4. A Főiskola jogállása

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola önkormányzattal rendelkező jogi személy, 
részletes feladatait a hatályos jogszabályokban foglaltakkal összhangban a 
jelen Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Fenntartója a PRO IBS Oktatásszervező 
és Intézményfenntartó Kft. 

A Fenntartó székhelye: 1031 Budapest Záhony u. 7. 

5. A Főiskola képviselete, a munkáltatói jogok gyakorlása

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola magasabb vezető tisztségviselője (Nftv. 
37.§ (1)), egyben önálló képviseleti joggal felruházott törvényes képviselője:

Dr. Láng László, rektor, XXXXXXXXXXXXXXXX szám alatti lakos.

A megnevezett képviselő névaláírási nyilatkozatában foglaltak szerint önállóan 
képviseli a Főiskolát. A képviselő képviseleti jogát meghatározott körben a 
Főiskola munkavállalóira átruházhatja. 

A Főiskola törvényes képviselőjére a PTK. vonatkozó rendelkezéseiben foglalt 
feltételeket (3:22.§ (1)), illetve az ott foglalt összeférhetetlenségi okokat kell 
megfelelően figyelembe venni/vizsgálni (3:22.§ (4)-(5)).  

Tekintettel a Főiskola jelen Alapító Okiratában foglalt fenntartói döntésre, 
miszerint Fenntartó a Főiskolát közhasznú szervezetként definiálja, a Rektor 
magasabb vezetői tisztségére figyelemmel vele szemben megfelelően 
alkalmazni kell a Civil tv. (2011. évi CLXXV. tv.) 38.§ és 39.§-ában foglalt 
összeférhetetlenségi szabályokat – a Rektor tárgyra vonatkozó 
(összeférhetetlenségi nemleges) nyilatkozata a közhasznúsági nyilvántartásba 
vétel iránti eljárásban becsatolásra kerül. 

A Főiskola munkavállalóinak munkaviszonyára a hatályos Munka 
Törvénykönyvének (2012. évi I. tv.) rendelkezései az irányadók. A Főiskola 
nevében a munkáltatói jogokat a Rektor gyakorolja. 

6. A Főiskola induló vagyona, vagyon és székhely-ingatlan feletti
rendelkezés, gazdálkodás, könyvvezetés 
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Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola rendelkezésre bocsátott induló vagyona 
alapításkor 200.000.000,- Ft, azaz Kettőszázmillió forint készpénz volt, amely 
összeg 2015. január 01-i időponttól kezdődően 200.740.693,- Ft.  

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola a fenntartó PRO IBS Kft. taggyűlése által 
jóváhagyott éves (oktatási évre vonatkozó) költségvetés alapján működik. 
A Főiskola gazdálkodásának elsődleges célja az, hogy folyamatosan 
rendelkezzék mindazokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyeket a 
felsőoktatásról szóló törvény a felsőoktatási intézmények számára előír. 
A Főiskola feladatai ellátásának és a költségvetésében jóváhagyott 
fejlesztéseinek feltételeit, amennyiben ezekhez a Főiskola saját bevételei nem 
nyújtanak kellő fedezetet, a Fenntartó folyamatosan biztosítja. 

A Főiskola a számviteli törvényben meghatározott kettős könyvvitelben vezeti 
könyveit és “A” típusú mérlegbeszámolót, és összköltségi eljárással „A” típusú 
eredmény kimutatást készít, amelyet a fenntartó kft. taggyűlése hagy jóvá. A 
mérlegbeszámoló elfogadásakor a fenntartó PRO IBS Kft. taggyűlése dönt a 
Főiskolánál keletkezett eredmény felhasználásának módjáról. 

Fenntartó nyugtázza, hogy az Ectv. 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjaival 
összhangban a főiskola 

- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végezhet;
- a főiskola gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola pénzbeli vagy tárgyi támogatást elfogadhat. 

A Főiskola a székhelyéül szolgáló ingatlant, illetve annak a bérleti szerződés 
szerint meghatározott alapterületű részét bérleti szerződés alapján birtokolja 
és használja az Nftv. 7.§ (2) bekezdés szerint – 10 év határozott időre kötött 
bérleti szerződés alapján (Bérbeadó Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft.) a 
Főiskola székhelye: 1031 Budapest Záhony u. 7. 

Fenntartó nyugtázza, hogy a Főiskola működése kapcsán törvényileg 
megállapított kezessége áll fenn (Nftv.95. § (6)). 

7. Szenátus

A Szenátus az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Nftv-ben szabályozott 
működésű legfőbb szerve. A Szenátus a Főiskola stratégiai döntéshozó 
testülete, amely meghatározza az intézmény alapvető képzési és kutatási 
feladatait, azok szakmai és szervezeti feltételeit és fejlesztési irányait, ellenőrzi 
a stratégiai döntések végrehajtását. A Szenátus megalakításának, 
összehívásának és működésének rendjét, a hatáskörét, ezek 
részletszabályait, és a kapcsolódó nyilvánosságra hozatali szabályokat a 
Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
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8. Felügyelő Bizottság

Tekintettel arra, hogy a Főiskola közhasznú szervezetként nyilvántartott intézmény, 
és éves bevétele jelenleg az ötvenmillió forintot meghaladja, az intézményben 
Felügyelő Bizottság működik (Civil tv. 40.§). 

A bizottság tagjait a Fenntartó jelöli ki 4 éves mandátummal, s a tagok külön 
nyilatkozattal fogadják el a megbízatást, egyszersmind nemlegesen nyilatkoznak az 
összeférhetetlenségi okok fennálltáról (Civil tv. 38.§ (3)). A tagok ismételten is 
megbízhatók.  

Az FB az elnökét maga választja, és ügyrendjét maga állapítja meg. 

A Fenntartó a Felügyelő Bizottság tagjait bármikor, indokolási kötelezettség nélkül 
visszahívhatja, ez esetben 60 napon belül gondoskodni kell új fb tag kijelöléséről. 

Az FB működésére a Civil tv. 41.§ beli szabályozás megfelelően, és elsődlegesen 
irányadó. 

Az FB hatásköre a fenntartó felhatalmazása, és a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján: 

- A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a főiskola operatív testületei és döntéshozói
munkáját, ezen belül első sorban a Szenátus és a Rektor határozatait, az Ügyvezetés
döntéseit, illetve e döntések végrehajtását, illetve mindezen döntéseknek és
intézkedéseknek a jogszabályoknak történő megfelelését.

- E feladatának ellátása érdekében az FB az érintett tesületektől és döntéshozóktól,
továbbá a Központok vezetőitól, a főiskola egyéb munkavállalóitól, megbízottaitól
jelentéseket és felvilágosítást kérhet.

- A Felügyelő Bizottság saját maga vagy kijelölt szakértők útján is megvizsgálhatja a
főiskola könyveit és iratait.

- A Felügyelő Bizottság köteles az éves pénzügyi beszámolót megvizsgálni, és a
Szenátus és/vagy a fenntartó számára közvetlenül véleményezni.

- A Felügyelő Bizottság ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a
hatáskörébe utal – a feladatairól az FB éves munkaterv/ütemterv keretében
gondoskodik.

- A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a fenntartó hagy jóvá.

- A működésre vonatkozó részletező jellegű szabályokat továbbá az FB belső
működési szabályzata (Ügyrendje) tartalmazza.

9. A Főiskola által folytatott alap- kiegészítő tevékenységek,
egyéb feladatok (Nftv.96.§ (3) bek.) 

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola feladatait az oktatás, a továbbképzés, a 
tudományos kutatás, a művészeti és tudományszervező tevékenység, a 
nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolása, valamint a 
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tudományos és más, elsősorban hallgatói támogató szolgáltatások nyújtása 
révén valósítja meg. 
A Főiskola az alaptevékenységét képező felsőoktatás ellátása mellett 
folytathat iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzési 
tevékenységet, felkészítést szakmai vizsgára, továbbá szakmai vizsgát 
bonyolíthat le. A Főiskola külső megbízók, megrendelők számára oktatási, 
kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató és egyéb feladatokat láthat el. 

A Főiskola TEÁOR  besorolás szerinti tevékenységi körei: 

TEÁOR tevékenység megnevezése 

Alaptevékenység: 

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.42 Felsőfokú oktatás 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.59 M. n. s. egyéb oktatás

Kiegészítő tevékenység: 

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység 
93.11 Sportlétesítmények működtetése 
79.90 Egyéb foglalás 
93.12 Sportegyesületi tevékenység  
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Vállalkozási tevékenység: 

47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
47.71 Ruházat kiskereskedelem 
55.20 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
58.29 Egyéb szoftverkiadás 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
62.01 Számítógépes programozás 
62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás 
62.09 Egyéb információtechnológiai 
63.11 Adatfeldolgozási szolgáltatás 
63.12 Világháló-portáli szolgáltatás 
63.99 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21 PR kommunikáció
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70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
72.19 Egyéb kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és a műszaki 

tudományok területén 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.10 Divat-, formatervezés 
74.30 Fordítás, tolmácsolás 
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

Alapító nyugtázza, hogy a Főiskolán működő könyvtár az Nftv. 14.§ (2) bekezdése 
alapján nyilvános tudományos közgyűjteménynek minősül, levéltári funkciót nem lát 
el.  

10. Maximális hallgatói létszám

A Főiskola maximális felvehető hallgatói létszámát a fenntartó szervezet a 87/2015. 
K.r. (Nfvhr.) 4. §-ban és 2. mellékletében foglaltak figyelembe vételével
összességében 1500 hallgatóban határozza meg.

11. Záró rendelkezések.

A jelen Alapító Okirat egységes szerkezetű, keltezésének napjáig bezárólag 
tartalmazza a Főiskola alapítását követően az Alapító/Fenntartó által elfogadott 
módosításokat is.     

Budapest, 2020. május 14. 

………………………………………… 
PRO IBS Kft. 

Mizda Katalin Veronika 
ügyvezető igazgató 
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