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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A "Psychogalaxy" 6 éve folyamatosan végzett alapkutatási program 2012.-évben is jelentős tudományos eredményeket ért el. A szakosztály
tagjainak közreműködésével készült angol nyelvű kiadvány részletesen foglalkozik az SzVT-ben elért kutatási eredményekkel. A könyv rendkívül
komoly pozitív kritikákat kapott. Segítségével tovább emelkedett Hazánk és az SzVT nemzetközi tudományos elismertsége. Kuataásaink 2012.-ben
20 tudmányos folyóiratban megjelent publikációt 27 tudományos konferencián megtartott előadást eredményezett. 2012-ben kiemelt kutatási
területek voltak: Közös rajzvizsgálat, "Hatvan Másodperce"s rajzteszt,a rajzvizsgálatok, a rajzvizsgálatokon alapuló pszichometriai mérések
gyakorlati alkalmazásának lehetősége a válallatvezetési gyakorlatban, az IPIP kérdőíves tesztek továbbfejlesztése.
Confinia Psychopathologica nemzetközi tudományos folyóirat kiadása folyamatosan történik. 2012-ben ismét két szám jelent meg. A SIPE (Société
Internationale de Psychopathologie de l' Expression et d'Art-Thérapie) elnöksége a kiadvány szakmai színvonaláért szervezetünket külön
elismerésben részesítette.
A Magyar feldolgozóipari - beszállítói - KKV.-k helyzete és lehetőségei program. A program minden évben megrendezésre kerül, melynek során az
érdeklődő vállalati szakembereket egy - egy gyár, üzem látja vendégül, ahol a helyi tapasztalatok bemutatása, az üzem megtekintése után, aktuális
problémák, lehetőségek megbeszélésére kerül sor. A program keretében 2012.-ben 9 helyszínen került sor a rendezvényekre.
Logisztikai kerekasztal. Hol tart ma a logisztika? Magyarország helye és lehetőségei Európa logisztikai rendszerében. A kerekasztalt vezzette és a
felvezető előadást tartotta: Knoll Imre Dr. Prof. Emeritus, a MTA logisztikai Albizottság elnöke
Idegenforgalom a gyakorlatban. A program évenként megrendezésre kerül, az adott év aktualitásainak, problémáinak figyelembe vétele mellett. A
programot több idegenforgalmi civil szervezettel közösen szerveztük és végeztük. 2012.-évben a program keretében 18 rendezvény került
megtartásra
2012 Fenntarthatósági csúcs keretében "Fenntartható fejlődés" címmel Gyulai Iván tanulmányáról rendezett konferencia Vida Gábor akadémikus,
Kerekes Sándor és Faragó Tibor professzorok részvételével.
"Az emberi reakcióképtelenség az ökológiai krízis küszöbén" címmel a szervezetünk és a LAM orvosi folyóirat közös rendezésében került
megrendezésre Budai Béla pszichiáter és Gyulai Iván ökológus bevezető előadásaival.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

"Psychogalaxy" kutatási program

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. Tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§(3)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Szak-pszichológusok, oktatók, hallgatók, vállalatvezetők, HR vezetők
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
>500
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Tudományos publikációk
Tudományos konferencia előadások
Magyország tudományos elismertségének növekedése
Korszerű tudásanyag bekerülése a gyakorlati vállalatvezetésbe
Az oktatási színvonal emelkedése, új tudományos ismeretek bekerülése a mindennapi oktatásba
közhasznú tevékenység megnevezése:

"Confinia Psychopatogica" nemzetközi tudományos szakkiadvány megjelentetése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. Tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§(3)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
A tudományterületet művelők, oktatók, hallgatók, illetve klinikumi gyakorlatban alkalmazók
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
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>1000 nemzetközi szinten
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az adott tudományterület nemzetközi fóruma
Magyország tudományos elismertségének növekedése
közhasznú tevékenység megnevezése:

A Magyar feldolgozóipari - beszállítói - KKV.- helyzete és lehetőségei program

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. Tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§(3)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
KKV. Tulajdonosok, KKV. Menedzsment, nagyvállalati menedzsment
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
cca. 50
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az adott tudományterület nemzetközi fóruma

közhasznú tevékenység megnevezése:

Logisztikai kerekasztal

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. Tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§(3)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Logisztikai szakemberek, vállalkozások logisztikai vezetői, logisztikával foglalkozó vállalkozások vezetői
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
cca. 40
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Logisztikai kitekintés az érdeklődők számára, milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon a logisztika fejlesztésének
közhasznú tevékenység megnevezése:

Idegenforgalom a gyakorlatban

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
alapcél szerinti tevékenység
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Idegenvezetők, idegenforgalomban érdekelt civil szervezetek tagjai, idegenforgalmi vállalkozások vezetői
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
cca. 100
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A fontosabb idegenforgalmi nevezetességek aktuális tudnivalóinak gyakorlatban történő elsajátítása, az aktualitások figyelembe vételével. Az

közhasznú tevékenység megnevezése:

Fenntartható fejlődés konferencia

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. Tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§(3)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Minden, a fenntartható fejlődés témaköre iránt érdeklődő civil, ill. szakember
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
cca. 100
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Gyulai Iván tanulmánya köré épülő kenferencia egyrészről széles kőrben tette lehetővé a tanulmány tartalmának megismerését. Vida Gábor
akadémikus, Kerekes Sándor és Faragó Tibor professzorok előadásai a téma aktuális kérdéseibe, problémáiba adtak betekintést.
közhasznú tevékenység megnevezése:

"Az emberi reakcióképtelenség az ökológiai krízis küszöbén" konferencia

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2004. évi CXXXIV. Tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§(3)
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a közhasznú tevékenység célcsoportja:
Minden, a fenntartható fejlőléd, ökológiai és ebből fakadó társadalmi problémák iránt érzékeny, fogékony érdeklődő civil számára
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
cca. 50
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az egyén és a társadalom válaszának az ökológiai kérdésekhez történő hozzállása vagy hozzá nem állása kérdéseinek aktualitásai, amelyekbe
Budai Béla pszichológus és Gyulai Iván ökológus vezette be a hallgatókat.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
adatok E Ft-ban
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Pénzeszköz
Pénzeszköz

Vagyonelem értéke*
Felhasználás célja
2 834 Psychogalaxy kutatási program kiadásai
23 078 Közhasznú tevékenységek működési kiadásai

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

9 095
108

adatok E Ft-ban
Tárgyév
350
118

Ügyvezető

5 900

adatok E Ft-ban
Tárgyév (2)
3 900

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

5 900

3 900

Előző év (1)
1 415 940

adatok E Ft-ban
Tárgyév (2)
22 038

1 415 940
1 408 209
32 440
1 405 550
7 731

22 038
66 466
18 796
49 016
-44 428

Cél szerinti juttatás megnevezése
Adott pénzbeni támogatás Alapítványok részére
Adott nem pénzbeni támogatás gyermekszervezet részére

Előző év

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Nem

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

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

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

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Nem

dr. Sváb Péter
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