Beszámoló a
KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
2011. évi közhasznú tevékenységéről

A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2011. évi gazdálkodása – a mérlegadatok
alapján – az alábbiak szerint alakult:

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügy műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügy műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
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2006 végén az Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy az Alapítvány alapítóként részt vesz
a Kopint kutatógárdája és a Tárki Zrt. által közösen 2007-ben létrehozandó új kutatóintézet
alapításában. Így 2007. március 1-je óta az Alapítvány 5 millió forintos törzstőkével, 11,6%-

os részesedéssel a Kopint-Tárki Zrt. Alapító tagja. A vállalkozás 2011-ben veszteséggel zárta
az évet, így osztalékot a közgyűlés határozata alapján még nem fizetett.
A tavalyi év során is sikerült az Alapítvány által kiadott közgazdasági folyóirat, a
Külgazdaság vonatkozásában a pénzügyi egyensúlyt biztosítani, illetve sikerült több, újabb
kutatási projektekben is részt venni. A 2010. évi adóbefizetések 1%-ból származó forrásból az
Alapítvány számára 2011-ben 172000 Ft-ot utalt ki az APEH, amelyet ösztöndíj kifizetésére
fordítottunk.
A Külgazdaság lapterjesztésből származó bevétele 2 504 238 Ft volt, támogatásként, illetve
konkrét rovatok finanszírozására további 4 180 487 Ft –ot kapott. Fő támogatóink a Budapest
Bank, az NCA, az NGM, a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja voltak. A
lapkiadás éves költsége mintegy 7 000 000 Ft-ot tett ki.
***
Az Alapítvány tavaly több pályázaton vett részt:
 Az NCA által kiírt pályázaton 200 000 Ft-ot nyert, amelyet a működési költségei
fedezésére fordított.
 Az NGM minisztérium tematikus rovat megrendelésével támogatta a Külgazdaság c.
kéthavonta megjelenő folyóirat megjelenését, ez az előző évről átnyúlt támogatás volt.
 A GVH Versenykultúra Központ által kiírt pályázaton a Külgazdaság versenypolitikával
kapcsolatos rovat indítására kapott támogatást 2011-ben sikeresen befejezte.
 A Budapest Bank 500000 Ft-al támogatta a lap megjelenését.
***
A tavalyi év folyamán az Alapítvány sikerrel indult az OFA K 2010 E jelű, „ A
foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében
átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatoknál”. C. OFA program és a „Munkahelyek
megőrzéséért” c. központi munkaerő-piaci program hatásvizsgálatát megcélzó pályázatán. Az
OFA saját forrásából megítélt támogatás 28.133.700 Ft. A projekt 2011-ben elkezdődött,
tervezett befejezése 2013. március 31. A hatásvizsgálat célja a foglalkoztatáspolitika tervezett
intézkedéseinek segítése, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatási
feltételeinek fejlesztésével korábbi programok hatásvizsgálatán keresztül. A vizsgálandó
programok egy válsághelyzetre próbáltak reagálni, ennek hatásossága, sikerei vagy esetleges
kudarcai nagy tanulsággal szolgálhatnak a munkaerő-politika számára.
Ezen túlmenően az Alapítvány több kutatási megbízást is kapott: így kutatást végzett és
átfogó tanulmányt készített „A közösségi közlekedés terén nyújtott utazási kedvezmények és a
finanszírozás lehetséges megoldásai – összehasonlító nemzetközi tapasztalatok” címmel,
valamint „A bevándorlókkal kapcsolatos nemzeti attitűd web 2.0-ás platformon történő

vizsgálatát és az EU vonatkozó irányelvei felülvizsgálatát elősegítő elemzés a „Puzzled by
Policy” ICT/PSP projekt magyar teszthelyszínén végzendő felmérés elméleti és szakpolitikai
megalapozása céljából”, továbbá „A visegrádi országok (Magyarország, Csehország,
Lengyelország, Szlovákia), valamint Ausztria és Svédország exportjának relációs és
termékszerkezete, különös tekintettel meghatározott célországokra” témakörben. Ezen
túlmenően különböző konjunktúraelőrejelzésekhez kapcsolódó kutatásokban is részt vett.
Főbb partnereink az Eximbank Zrt., a Tisza Volán Zrt., és a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. voltak.
***
Az Alapítvány által fenntartott Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolának a 2011. évben az
átlagos tanulói létszáma 237 fő volt. Feladatai ellátására a Szakközépiskola a 2011. évben
67,5 millió Ft kötött felhasználású támogatást kapott, amelyet a jogszabályoknak megfelelően
a szakközépiskolai tanulók elméleti és gyakorlati képzésére használt fel.
Szakképzési hozzájárulás formájában az iskolának 6 434 810 Ft-ot utaltak, amely
felhasználása folyamatban van, elsősorban irodai, prezentációs és más, tanulást, gyakorlati
oktatást segítő eszközöket vásárolnak belőle.
***

