
 

Beszámoló a 

KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 

2010. évi közhasznú tevékenységérıl 

 

A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2010. évi gazdálkodása – a mérlegadatok 

alapján – az alábbiak szerint alakult: 

 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Ezer Ft 
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 71846 
a) alapítótól - 
b) központi költségvetésbıl 70038 
c) helyi önkormányzattól - 
d) egyéb 1808 
2. Pályázati úton elnyert támogatás 3250 
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 20382 
4. Tagdíjból származó bevétel  
5. Egyéb bevétel 2041 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 650 
C. Összes bevétel (A+B) 98169 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 97133 
Anyagjellegő ráfordítások 10581 
Személyi jellegő ráfordítások 14296 
Értékcsökkenési leírás 220 
Egyéb ráfordítások 71960 
Pénzügy mőveletek ráfordításai 76 
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) 97133 
G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 650 

H. Adófizetési kötelezettség 0 
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 650 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 386 
 
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 2010-ben 1,3 milliós 

nyereséggel zárta az évet, így osztalékot a közgyőlés határozata alapján még nem fizetett.  

A tavalyi év pozitív eredménye azonban, hogy az Alapítvány által kiadott közgazdasági 

folyóirat, a Külgazdaság vonatkozásában a pénzügyi egyensúlyt továbbra is biztosítani 

tudtuk, illetve sikerült újabb kutatási projektekben is részt venni. Az adóbefizetések 1%-ból 

származó forrásból az Alapítvány számára 2009-ben 152000 Ft-ot utalt ki az APEH.  

A Külgazdaság lapterjesztésbıl származó bevétele 1 383 000 Ft volt, reklámfelület 

bérbeadásából 566 664 Ft bevétele keletkezett, illetve konkrét cikkek megjelentésének 

támogatásából származó bevétele mintegy 5,7 millió Ft volt, támogatásként pedig további 

400 000 Ft –ot kapott. Fı támogatóink a Budapest Bank, az NCA, a NFGM, a Gazdasági 

Versenyhivatal Versenykultúra Központja az EXIMBANK és a MEHIB voltak. A lapkiadás 

éves költsége mintegy 7 000 000 Ft-ot tett ki.  

Az Alapítvány 2010-ben Vakhal Péter tanulmányi ösztöndíját meghosszabbította és 300000 

Ft támogatást biztosított számára. 

*** 

Az Alapítvány tavaly több pályázaton vett részt:  

- Az NCA által kiírt pályázaton 200 000 Ft-ot nyert, amelyet a mőködési költségei 

fedezésére fordított. 

- Az NFGM minisztériumtól kapott támogatás célja a Külgazdaság c. kéthavonta megjelenı 

folyóirat megjelentetésének segítése.  

- A GVH Versenykultúra Központ által kiírt pályázaton a Külgazdaság versenypolitikával 

kapcsolatos rovat indítására kapott támogatást 2010-ben sikeresen befejezte. 

- A Kopint Alapítvány egy nemzetközi konzorcium tagjaként részt vett egy kutatási 

projektben, amelynek célja az „új munkahelyekhez szükséges új készségek” elnevezéső, 

az Európai Bizottság és az Unió tagállamai közötti együttmőködés révén megvalósuló 

közös szakmapolitikai kezdeményezés gyakorlati megvalósításának keretében annak 

felmérése, hogy melyek azok a készségek, képességek, amelyek a munkavállalókat 

alkalmassá teszik arra, hogy a változó munkaerı-piaci igényekhez mind jobban 

alkalmazkodni tudjanak, s mit tehet ennek érdekében a munkáltató, illetve az oktatás, a 

szakképzés. A projektet a prágai székhelyő  RPIC-ViP s.r.o. (CZ) koordinálta. 

*** 

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

átfogó tanulmányt készített „A közösségi személyszállítás helyzete és lehetséges fejlıdési 

útja” címmel, valamint „Fiskális politikák és folyamatok a rendszerváltás után napjainkig 

Magyarországon és Kelet-Közép-Európában”, „A lakossági megtakarítások mértéke, formái 



és becslések a regionális eloszlásáról”, Kutatás és javaslatok a gépjármőipari beszállítók 

pozíciójának javítására” témakörben. Ezen túlmenıen különbözı konjunktúra-

elırejelzésekhez kapcsolódó kutatásokban is részt vett. Fıbb partnereink a Commerzbank 

Zrt., a Tisza Volán Zrt., a Magyar Takarékbank Zrt. voltak. 

*** 

Az Alapítvány által fenntartott Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolának a 2010/2011-es tanév 

elsı félévben 248 beiratkozott tanulója volt, második félévben 263. Feladatai ellátására a 

Szakközépiskola 70,1 millió Ft kötött felhasználású támogatást kapott, amelyet a 

jogszabályoknak megfelelıen használt fel. Szakképzési hozzájárulás formájában az iskola 4,5 

millió Ft-ot kapott, amely felhasználása folyamatban van, elsısorban irodai, prezentációs és 

más, tanulást, gyakorlati oktatást segítı eszközöket vásárolnak belıle. 

*** 

 


