
 
 

Beszámoló a 
 

KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 
 

2009. évi közhasznú tevékenységérıl 
 
 
 
 
A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2009. évi gazdálkodása – a 

mérlegadatok alapján – az alábbiak szerint alakult: 
 
 
 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Ezer Ft  

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 56683 

a) alapítótól - 

b) központi költségvetésbıl 51657 

c) helyi önkormányzattól - 

d) egyéb 5026 

2. Pályázati úton elnyert támogatás   

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 33642 

4. Tagdíjból származó bevétel   

5. Egyéb bevétel 3970 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0  

C. Összes bevétel (A+B) 94295  

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 93979  

Anyagjellegő ráfordítások 22065 

Személyi jellegő ráfordítások 19816 

Értékcsökkenési leírás 0 

Egyéb ráfordítások 51965 

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) 93979  

G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)   

H. Adófizetési kötelezettség   

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)   

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 316  

 
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 2009-ban 0,2 milliós nyereséggel 

zárta az évet, így osztalékot a közgyőlés határozata alapján még nem fizetett. 
 
A tavalyi év minimális pozitív eredménye, illetve a 2008-hoz képest alacsonyabb bevétel is jelzi, 

hogy 2009-ben nehezebb volt forrásokhoz jutni, mint a megelızı években. Pozitív eredmény 

azonban, hogy az Alapítvány által kiadott közgazdasági folyóirat, a Külgazdaság pénzügyi 

fedezetét továbbra is biztosítani tudtuk, illetve sikerült újabb kutatási projektekben is részt venni. 

Az adóbefizetések 1%-ból származó forrásból az Alapítvány számára 2009-ben 245 000 Ft-ot 

utalt ki az APEH. 2009 végén sikerrel indult az Alapítvány újabb pályázatokon, ezek pénzügyi 

vonzatai azonban csak 2010 folyamán lesznek érezhetık. 
 
A Külgazdaság lapterjesztésbıl származó bevétele 1 479 000 Ft volt, reklámfelület bérbeadásából, 

illetve konkrét cikkek megjelentésének támogatásából származó bevétele mintegy 2 840 000 Ft 

volt. Fı támogatóink a Budapest Bank, az NCA, a K&H, az EXIMBANK és a MEHIB voltak. A 

lapkiadás éves költsége mintegy 6 000 000 Ft-ot tett ki. 
 

 
*** 

 
 
 
A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2009-ben összesen 1 150 000 Ft 

ösztöndíjat nyújtott: Vakhal Péternek tanulmányai támogatására 660 000 Ft 12 hónapra szóló 

ösztöndíjat adott, és Mészáros Lırinc részére 70 000 Ft egyszeri ösztöndíjat nyújtott. Klauber 

Péter részére pedig 120 000 Ft kutatási ösztöndíjat biztosított, Lastofka János részére ugyancsak 

120 000 Ft kutatási ösztöndíjat nyújtott. Sváb Katalin részére tanulmányai támogatására 3 hónapra 

szóló 180 000 Ft ösztöndíjat biztosított. 
 

*** 
 
 
 
Az Alapítvány tavaly több pályázaton vett részt: 
 
- Az NCA által kiírt pályázaton 200 000 Ft-ot nyert, amelyet a mőködési költségei 

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

támogatására” (K-2007/E) kiirt pályázat keretében az Alapítvány sikerrel lezárta a 
 

„Magyarok az osztrák munkaerıpiacon” címő kutatást (OFA/7341/0053). 
 
- NKTH Mecenatúra pályázat (MEC-5-2008-055), amelynek keretében az Alapítvány által 

fenntartott Külgazdaság c. folyóirat 1,7 millió Ft-ot nyert, sikeresen lezárult. A támogatás 

keretében kutatás-fejlesztéshez, innovációs politikához kapcsolódó cikkek jelentek meg a 

folyóirat keretében.  



- A GVH Versenykultúra Központ által kiírt pályázaton a Külgazdaság versenypolitikával 

kapcsolatos rovat indítására kapott 2,8 millió Ft támogatást. A megvalósítás 2010-re 

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

átfogó tanulmányt készített „A szolgáltatók együttmőködése a regionális közlekedés terén az 

Európai Unió egyes jellemzı tagországainál” címmel, valamint „A kormányzati IKT rendszerek 

mıködtetésének finanszírozási modelljei: erıforrás gazdálkodás és árképzési elveik 

megvalósításának gyakorlata”, „Magyarország külgazdasági versenyképessége kelet-közép-

európai összehasonlításban”; A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a 

megtakarítások regionális megoszlásáról” témakörökben. Kutatás folyt ezen túlmenıen ágazati 

kockázati rating rendszer felállításával, illetve ágazati növekedési stratégiákkal kapcsolatosan 

Ezen túlmenıen különbözı konjunktúraelırejelzésekhez kapcsolódó kutatásokban, illetve 

országtanulmányok elkészítésében is részt vett. 
 

*** 
 
Az Alapítvány által fenntartott Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolának a 2009/2010-es 

tanévben az elsı félévben 213 beiratkozott tanulója volt, második félévben 245 beiratkozott 

tanulója volt. Feladatai ellátására a Szakközépiskola 53,3 millió Ft kötött felhasználású 

támogatást kapott, amelyet a jogszabályoknak megfelelıen használt fel. Szakképzési 

hozzájárulás formájában az iskola 8,9 millió Ft-ot kapott, amelyet teljes egészében 

ingatlanvásárlásra fordított. A megvásárolt ingatlan az oktatás feltételeinek javítását kívánja 

szolgálni. 
 
 
 

*** 


