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Beszámoló a 

KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 

2012. évi közhasznú tevékenységéről 

 

A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 2012. évi gazdálkodása – a mérlegadatok 

alapján – az alábbiak szerint alakult: 

 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Ezer Ft 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 58826 

a) alapítótól 0 

b) központi költségvetésből 58748 

c) helyi önkormányzattól - 

d) egyéb 78 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 8182 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11385 

4. Tagdíjból származó bevétel  

5. Egyéb bevétel 3406 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 

C. Összes bevétel (A+B) 81799 

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 92546 

Anyagjellegű ráfordítások 12131 

Személyi jellegű ráfordítások 21666 

Értékcsökkenési leírás 0 

Egyéb ráfordítások 58749 

Pénzügy műveletek ráfordításai 0 

Rendkívüli ráfordítások 0 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  

Anyagjellegű ráfordítások  

Személyi jellegű ráfordítások  

Értékcsökkenési leírás  

Egyéb ráfordítások  

Pénzügy műveletek ráfordításai  

Rendkívüli ráfordítások  

F. Összes ráfordítás (D+E) 99546 

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 

H. Adófizetési kötelezettség 0 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -10747 

 

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%-
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os részesedéssel a Kopint-Tárki Zrt. Alapító tagja. A vállalkozás 2012-ben 919 ezer Ft-os 

nyereséggel zárta az évet, s osztalékot a közgyűlés határozata alapján még nem fizetett.  

Az Alapítvány tavaly -10747 ezer Ft eredménnyel zárta az évet. Az előző évekénél kedvezőtlenebb 

pénzügyi helyzet több okra vezethető vissza: a pályázati lehetőségek beszűkültek, az innovációs 

támogatások terhére megvalósuló kutatási tevékenység megszűnt, a lapkiadás tevékenysége 

pénzügyileg kedvezőtlenebb volt, mint az elmúlt években és folyó projektek megvalósítása során 

jelentkező előfinanszírozási kötelezettség jelentős anyagi terheket jelentett 

Az Alapítvány továbbra is egyik legfontosabb közhasznú tevékenysége a Külgazdaság című 

folyóirat megjelentetése. A Külgazdaság című folyóiratban 2012-ben az Európai Unióval, a 

külkereskedelmi folyamatokkal, a gazdaságpolitikával, a külföldi tőkével, a kockázati tőkével, 

valamint jelentős mértékben a pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatos témák 

domináltak. A lapban megjelent konjunktúraelemzések is behatóan foglalkoztak a pénzügyi 

folyamatok elemzésével.  

Az 57. évfolyamában járó KÜLGAZDASÁG a közgazdasági szakma egyik legfontosabb 

folyóirata. Lapunk a közgazdaságtudomány és más társadalomtudományi diszciplínák 

területéről közöl lektorált tanulmányokat és tudományos tájékoztatókat. Ezen belül a lap 

érdeklődése hangsúlyozottan kiterjed az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságpolitika és 
gazdasági szabályozás, a fiskális és monetáris politika, a kelet-közép-európai gazdasági és 

társadalmi átalakulás, a globalizáció és transznacionalizáció, a nemzetközi (ezen belül a nem 

EU-s térségekkel, köztük a keletiekkel is fenntartott) gazdasági kapcsolatok, valamint a 

nemzetközi és regionális összehasonlító tanulmányok kérdéseire. 

A folyóiratban olyan visszatérő témakörök szerepelnek, mint a vállalkozásösztönzés feltételei, 

a KKV-szektor fejlesztése, a tudomány-, technológia- és innovációpolitika, a működőtőke-

export és -import, a külgazdasági kapcsolatok, az európai integráció mikro- és makroszintű 

kérdései, valamint a versenyképesség, a verseny szabályozása, a vállalati összefonódások, a 

vállalatok és termékpiacok, valamint hálózatos iparágak versenyhelyzeteinek bemutatása, 

továbbá az állami beavatkozások és szabályozás piacot alakító hatásai, a közösségi versenyjog 

összetevői és alkalmazásának következményei.  

A lap nemcsak a vezető kutatóhelyek fontos publikációs fóruma, hanem évente megszervezett 

körkérdésével (például: a kis- és közepes vállalatok gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről; az 

Európai Unió szerepéről a következő években; a gazdasági növekedés esélyeiről) és a vitákkal a 

közgazdászok eszmecseréinek is teret ad, emellett szakirodalmi forrásként jelentős szerepet 

játszik az oktatásban. A Külgazdaságban megjelent írásokat a PhD- és az MTA doktori 

eljárásaiban a minősítő bizottságok a jelölttől publikációként elfogadják. 

Lapunk Jogi Melléklete a hazai és külföldi gazdasági jog tudományos aspektusaival, 

változásaival, valamint új rendelkezéseivel foglalkozik – különös tekintettel az Európai Unió 

joganyagára. 
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A tavalyi év során az Alapítvány által kiadott közgazdasági folyóirat, a Külgazdaság 

vonatkozásában a pénzügyi egyensúlyt nem sikerült biztosítani: a lapkiadás bevétele is 

kevesebb volt, mint a korábbi években, és a támogatások is csupán a felét tették ki az előző 

évben megnyert pályázati forrásoknak.  

A Külgazdaság lapterjesztésből származó bevétele 1518 500 Ft volt, támogatásként, illetve 

konkrét rovatok finanszírozására további 2 530 000 Ft-ot kapott. Fő támogatóink a Budapest 

Bank, az Magyar Nemzeti Bank és magánszemélyek voltak. A lapkiadás éves költsége 

mintegy 8 000 000 Ft-ot tett ki. Így tavaly az Alapítvány saját forrásaiból egészítette ki a 

folyóirat megjelentéséhez szükséges forrásokat, bízva abban, hogy a következő évben 

kedvezőbb finanszírozási helyzet alakul ki.  

Az Alapítvány másik kiemelt közhasznú tevékenysége a Kopint-Datorg Gazdaságfejlesztő 

Szakközépiskola fenntartói feladatának ellátása. Ezt az állam tavaly 58748 ezer Ft normatív 

támogatás átutalásával segítette. Iskolánk alapítása, 1998 szeptembere óta a tizennegyedik 

(14.) tanévünket fejeztük be 2012 júniusában. Iskolai rendszerű oktatásunkban a már 

megszokott OKJ számú képzéseket indítottuk. 

A 2012 szeptemberében 190, 2012 februárjában 231 nappalis (iskolai rendszerben tanuló) 

normatívás diák az alábbi osztályokban helyezkedett el. (A létszámok tartalmazzák a nem 

iskolai rendszerű tanulókat is, így a létszámok meghaladják a támogatottak összegét.) 2012 

szeptemberében 165, ami 2013. januártól 260-ra emelkedett. 

13. évfolyam 
Létszám 

(tanuló) 

„A” logisztikai ügyintéző 46 

„C” protokoll ügyintéző 39 

„D” idegenvezető (IFO) 36 

„K” idegenvezető, protokoll és utazás ügyintéző - keresztféléves 16 

14. évfolyam 0 

„A” logisztikai ügyintéző 33 

„B” vámügyintéző 24 

„D” idegenvezető (IFO) 21 

Összesen: 215 

 

2012. február elsejével létszámaink módosultak. 

 

13. évfolyam 
Létszám 

(tanuló) 

„A” logisztikai ügyintéző 37 

„C” protokoll ügyintéző 39 

„D” protokoll ügyintéző 36 

„K” idegenvezető, protokoll és utazás ügyintéző - keresztféléves 36 

„L” logisztikai ügyintéző - keresztféléves 38 

14. évfolyam 0 

„A” logisztikai ügyintéző 33 
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„B” logisztikai ügyintéző 24 

„D” idegenvezető 21 

Összesen: 264 

 

Az iskolai rendszerű, nappalis diákjaink mellé felnőttoktatásban hallgató diákokat is vettünk 

fel. Az iskolai rendszerben megengedett létszámnál több tanulónk nem volt. 

 

A 2010. évi személyi jövedelemadó befizetések 1%-ából származó forrásból az Alapítvány 

számára 172000 Ft-ot utalt ki a NAV, a 2011. évi személyi jövedelemadó bevételek alapján 

ez 2012-ben ez 78000-re mérséklődött.  

 

*** 

Az Alapítvány tavaly több pályázaton vett részt:  

 A Budapest Bank 500 000 Ft-al támogatta a Külgazdaság megjelenését. 

 A Magyar Nemzeti Bank 1 000 000 Ft támogatást nyújtott a Külgazdaság 

megjelentetéséhez.  

 A „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány 4 millió Ft céltámogatást nyújtott kutatói 

feladat elvégzésére. A támogatás az „Atipikus foglalkoztatás: mítoszok, lehetőségek és 

korlátok az atipikusfoglalkoztatási formák lehetőségeinek kihasználásában” című 

tanulmány elkészítésére használható fel. 

 Az OTKA program keretében hároméves kutatási tevékenység végrehajtásához, mint 

befogadó intézmény működik közre az Alapítvány. A kutatás témája „Migráció az 

egészségügyben: jelenségek és magyarázatok. A kutatás teljes költségvetése 10147 ezer 

Ft, a 2012. évre nyújtott finanszírozási előleg 2852 ezer Ft volt. 

 Magánszemélyektől 1 030 000 Ft támogatást kaptunk a Külgazdaság megjelenésének 

támogatására.  

*** 

A 2011-ben elnyert 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 pályázatának megvalósítása 2012-ben is folytatódott. Az OFA saját 

forrásából megítélt támogatás 28.133.700 Ft. A projekt 2011-ben elkezdődött, tervezett 

befejezése 2013. június 30. 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.  

 


