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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET   

1. A szervezet azonosító adatai 

név:   Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány 

székhely:  1065. Budapest, Nagymező utca 37-39 

bejegyző határozat száma:  Pk.65105/1991/23 

nyilvántartási szám:  1282/2007 

képviselő neve:  Dr. Nagy Katalin Klára 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  
 
Az Alapítvány továbbra is egyik legfontosabb közhasznú tevékenysége a Külgazdaság című folyóirat 
megjelentetése. A Külgazdaság című folyóiratban 2013-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. Az 58. évfolyamában járó
KÜLGAZDASÁG a közgazdasági szakma egyik legfontosabb folyóirata. Lapunk a közgazdaságtudomány 
és más társadalomtudományi diszciplínák területéről közöl lektorált tanulmányokat és tudományos 
tájékoztatókat. A lap nemcsak a vezető kutatóhelyek fontos publikációs fóruma, hanem 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 jogtudományi aspektusokkal foglalkozik 

Az Alapítvány másik kiemelt közhasznú tevékenysége a Kopint-Datorg Gazdaságfejlesztő 
Szakközépiskola fenntartói feladatának ellátása. Iskolánk alapítása, 1998 szeptembere óta a tizenötödik 
(15.) tanévünket fejeztük be 2013 júniusában. Iskolai rendszerű oktatásunkban továbbra is idegenforgalmi, 
közgazdasági és kereskedelmi OKJ-s képzéseket indítottuk. 2012 szeptemberében kezdődő tanévben 158, 
2013 februárjában 237 nappalis tanulónk volt. A 2012/13-as tanévtől 13 fővel elindítottuk az esti rendszerű 
iskolai tagozatunkat is. 2013 szeptemberétől nappalis 152 diákot, valamint estist 102-őt vettünk fel. Az 
iskolai rendszerben a működési engedély szerint megengedett létszámnál több tanulónk nem volt. 

Harmadik irányú tevékenység közgazdasági kutatások végzése, illetve támogatása. Ennek keretében tavaly 
az OFA támogatásában „ 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, 2012. évben indult
pályázatának megvalósítása volt folyamatban. A projekt 2013. júniusban lezárásra került.  

A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány támogatásában sor került „Az atipikus foglalkoztatás: 
mítoszok, lehetőségek és korlátok az atipikus foglakoztatási formák lehetőségeinek kihasználásában” című 
kutatás megvalósítására, amelynek során az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos várakozások 
megvalósulását vizsgáltuk és ily módon a foglalkoztatáspolitika által remélt rugalmasabb foglalkoztatás 
lehetőségeire kerestünk választ. 

Az OTKA támogatásában „Migráció az egészségügyben” című kutatás folytatódott. A széleskörű kérdőíves 
megkérdezésen alapuló kutatás kezdeti lépéseire már 2012-ben sor került, az igazi munka 2013-ban kezdődött meg. A 
kutatás a tervek szerint 2014-ben kerül lezárásra.  

A kutatás támogatása érdekében az Alapítvány az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően kutatási 
ösztöndíjakat nyújt fiatal kutatók számára, amire 2013-ban is sor került.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
 

1.) közhasznú tevékenység megnevezése:  tudományos tevékenység, kutatás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  tudományos kutatók, szakkönyvtárak, 
egyetemek hallgatói, dolgozói, látogatói 
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a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  400 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Külgazdaság című folyóirat rendszeres 
megjelentetése, publikációs lehetőség fiatal 
közgazdászok számára, közgazdasági 
ismeretek terjesztése, kutatási célfeladatok 
elvégzése

 

2.) közhasznú tevékenység megnevezése: oktatás, szakképzés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
2011. CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: érettségizett, de felsőoktatásba nem kerülő 
tanulók oktatása 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 160-230 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 200 fő OKJ-s végzettséggel 

 

3.) közhasznú tevékenység megnevezése: tudományos tevékenység, kutatás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről 

a közhasznú tevékenység célcsoportja kutatók, munkaügyi szakemberek, egyetemek, 
egyetemi hallgatók 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 100 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: foglalkoztatást megőrző programok 
hatásvizsgálatának elvégzése, atipikus 
foglalkoztatási formák hazai elterjedésének 
vizsgálata, hazai orvosok elvándorlásának 
vizsgálata, motivációk feltérképezése. 

 

4.) közhasznú tevékenység megnevezése: tudományos tevékenység, kutatás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről 

a közhasznú tevékenység célcsoportja egyetemi hallgatók, PHD-t készítők 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 4 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: TDK konferenciára készülő pályázat 
támogatása, a vidékfejlesztés és regionális 
határmenti együttműködések témában végzett 
kutatás támogatása, az EU csatlakozás 
magyarországi eredményeinek és gazdasági 
hatásainak vizsgálata témájában végzett 
kutatás támogatása, az EU-tagországok közötti 
konvergencia vizsgálata témában végzett 
kutatás támogatása. 
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

értékpapír eladása 3 823 a folyó kutatásokhoz 
szükséges 
előfinanszírozás 
biztosítása, a 
lapkiadás más 
forrásból nem fedezett 
költségeinek fedezése 

Az Alapítvány 2013. évi tevékenysége során vállalkozási bevételt nem realizált, a közhasznú bevétele 
96 401 eFt. 
 A tárgyévi működési és közhasznú célú kiadásokat fedezték a befolyt bevételek és a pénzeszközök. A 
2012-es gazdálkodási évhez képest az árbevétel, mintegy 14 MFt-tal nőtt. Az alapítvány anyagjellegű, 
illetve egyéb, közhasznú  ráfordításai valamelyest nőttek, míg a személyi jellegű ráfordítások csökkentek 
az előző gazdálkodási évhez képest.  
Mindezek alapján az alapítvány a 2013-es évben  1 805 EFt eredményt ért el. 

 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

 ösztöndíj  200 210 

normatív támogatás 58 748 70 634 

 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

 ügyvezető igazgató 4 760 1 714 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 4 760 1 714 

 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 81 799 95 401 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi  
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

78 71 

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás 58 748 70 634 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 22 973 24 696 
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H. Összes ráfordítás (kiadás) 92 546 94 596 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 21 666 9 674 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 92 546 94 596 

K. Adózott eredmény -10 747       805 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem 

 

* Adatok ezer forintban. 

 


