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Beszámoló a 

KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány 

2008. évi közhasznú tevékenységérıl 

 

A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2008. évi gazdálkodása – a 

mérlegadatok alapján – az alábbiak szerint alakult: 

 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Ezer Ft 
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás  
a) alapítótól - 
b) központi költségvetésbıl 57977 
c) helyi önkormányzattól - 
d) egyéb 146 
2. Pályázati úton elnyert támogatás 12395 
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 33639 
4. Tagdíjból származó bevétel  
5. Egyéb bevétel 788 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 
C. Összes bevétel (A+B) 104945 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 100114 
Anyagjellegő ráfordítások 4319 
Személyi jellegő ráfordítások 21370 
Értékcsökkenési leírás 0 
Egyéb ráfordítások 74425 
Pénzügy mőveletek ráfordításai 0 
Rendkívüli ráfordítások 0 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  
Anyagjellegő ráfordítások  
Személyi jellegő ráfordítások  
Értékcsökkenési leírás  
Egyéb ráfordítások  
Pénzügy mőveletek ráfordításai  
Rendkívüli ráfordítások  

F. Összes ráfordítás (D+E) 100114 
G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)  

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

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 4831 
 
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 törzstıkével, 11,6%-

os részesedéssel a Kopint-Tárki Zrt. Alapító tagja. A vállalkozás 2008-ban 2 milliós 
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nyereséggel zárta az évet, osztalékot azonban a közgyőlés határozata alapján még nem 

fizetett.  

A tavalyi év kedvezı eredménye elsısorrban arra vezethetı vissza, hogy az Alapítvány által 

kiadott közgazdasági folyóirat, a Külgazdaság vonatkozásában a pénzügyi egyensúlyt 

biztosítani tudtuk, továbbá számos kutatási projekt megvalósítására került sor, illetve egyéb, 

az alapítványi tevékenység támogatását elısegítı pályázatokon is sikerrel indultunk.. Az 

adóbefizetések 1%-ból származó forrásból az Alapítvány számára 2008-ban 322 962 Ft-ot 

utalt ki az Apeh.  

A Külgazdaság lapterjesztésbıl származó bevétele 1 650 000 Ft volt, reklámfelület 

bérbeadásából, illetve konkrét cikkek megjelentésének támogatásából származó bevétele 

mintegy 6 410 000 Ft volt, támogatásként mintegy 550 000 Ft –ot kapott. Fı támogatóink a 

Budapest Bank, az NCA, a GKM, K&H, az Eximbank és a Mehib voltak. A lapkiadás éves 

költsége mintegy 8 000 000 Ft-ot tett ki.  

A Külgazdaság 2008-ban 1,7 millió forintos, 2009-re is áthúzódó támogatást nyert az NKTH 

Mecenatúra pályázaton. A támogatás keretében kutatás-fejlesztéshez, innovációs politikához 

kapcsolódó cikkeket jelentet meg.  

 

*** 

 

A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2008-ban összesen 1 320 000 Ft 

ösztöndíjat nyújtott: Vakhal Péternek tanulmányai támogatására 540 000 Ft 9 hónapra szóló 

ösztöndíjat adott, és Balogi Anna részére pedig egy 12 hónapig tartó (2007-ben induló, de az 

idei évre is áthúzódó), havi 60 000 Ft-os ösztöndíjat biztosított. Klauber Dániel részére pedig 

120 000 Ft kutatási ösztöndíjat biztosított.  

*** 

 

Az Alapítvány tavaly több pályázaton vett részt:  

- így a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja által kiírt pályázatok közül 

kettıt még 2007-ben (A versenyintenzitás mérése a retail banki szolgáltatások piacán (9,6 

millió Ft), illetve a Eltérések az élelmiszerek fogyasztói áraiban Magyarország és az EU 

tagállamok piacai között (4,6 millió Ft)) elnyert. Ezek sikeres befejezésére 2008-ban 

került sor.  

- Az NCA által kiírt pályázaton 500 000 Ft-ot nyert, amelyet a Külgazdaság megjelentésére 

fordított. 
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- A több mint egy éve beadott INTI pályázat (Integration Exchange: Online integration 

services of third country nationals), amelyet a QeC-ERAN Office, Rue Vieux Marché au 

Grains 48, 1000 Brussels vezette konzorcium nyújtott be többek között az Alapítvány 

részvételével, nyert, és augusztus 1-jével a projekt elindult. Az eredeti határidıhöz képest 

meghosszabbított és így 2009 ıszén lezáruló projekt célja egy olyan több ország 

részvételével mőködtetett portál kialakítása, amely mindenféle hasznos információt 

biztosít a harmadik (tehát nem EU-) országból Magyarországba, illetve a projektben 

résztvevı partnerek országaiba bevándorlók részére. A nemzetközi projektnek spanyol, 

brit, olasz, belga, holland és magyar résztvevıi vannak. Az Alapítvány a projekt 

megvalósítása során szorosan együttmőködik a Menedék Egyesület munkatársaival.  

- Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) „munkaügyi tárgyú kutatás 

támogatására” (K-2007/E) kiirt pályázat keretében az Alapítvány 9 millió Ft támogatást 

nyert a „Magyarok az osztrák munkaerıpiacon” címő kutatás (OFA/7341/0053) megvalósítására. 

Az empirikus felmérésen alapuló kutatás végsı határideje 2009-re nyúlik át.   

 

A tavalyi év folyamán az Alapítvány több kutatási megbízást is kapott: így kutatást végzett és 

átfogó tanulmányt készített „A közszolgáltatói közlekedés finanszírozásával kapcsolatos 

kérdések, modellek, lehetıségek feltárása az Európai Unió néhány országában” címmel, 

valamint „A személyre szabott ügyfélközpontú e-közigazgatási szolgáltatások terén 

tapasztalható újfajta megközelítések Európában” témakörben. Ezen túlmenıen különbözı 

konjunktúraelırejelzésekhez kapcsolódó kutatásokban is részt vett.  

*** 

Az Alapítvány által fenntartott Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolának a 2008/2009-es 

tanévben az elsı félévben 132 beiratkozott tanulója volt, ebbıl 2008-ban a szakmai vizsgát 

szerzettek száma nappali tagozaton (elsı szakmaként) 93 fı volt. Tanfolyami szinten 

(második szakma) 53 fı vizsgáztatása történt meg, több régióban mőködı vizsgaközpontunk 

pedig 77 fınek (külsıs személy) biztosított vizsgát. Így összesen 223 fı vizsgázott 

iskolánkban. 

Feladatai ellátására a Szakközépiskola 57,9 millió Ft kötött felhasználású támogatást kapott, 

amelyet a jogszabályoknak megfelelıen használt fel. Ez jóval elmaradt a korábbi években 

kapott támogatástól. A támogatás csökkenése részben a hallgatói szám csökkenésének volt 

betudható, részben pedig  a gyakorlati oktatás támogatási részének egy hallgatóra vetített 

összegének csökkenésébıl származott. Az iskola 2008 évben számítástechnikai eszközökre 

121 000 Ft-ot, Internet hálózat elıfizetésre 80 000 Ft-ot költött. A meglévı eszközök és a 

hálózat rendszeres üzemeltetésére, valamint rendszergazdai megbízásra 1 800 000 Ft-ot 

fizetett ki. 
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