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1. A szervezet alapadatai:
1. Elnevezés:

Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív
Terápiás Egyesület

2. Képviselő:

3. Székhely:

1083 Budapest, Balassa u. 6.

4. levelezési cím:

1083 Budapest, Balassa u. 6.

5. adószám:

19017406-2-42

6. TB törzsszám:

---

7. közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
6. Pk. 61270/1., 1990. január 15.
9. közhasznúsági végzés száma, hatálya:
13. Pk. 61270/1990/7., 1998. január 1.
10. A szervezet céljának rövid leírása:
Az Egyesület célja a pszichoterápia, a viselkedés- és kognitív tudományok szakterületén a
tudományos tevékenység kifejtésének, a magas szintű szakmai képzettség megszerzésének, a
hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai fórumokon való részvétel és
érdekképviselet szervezése, elősegítése és támogatása.

*
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2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

*
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület 2002 évben nem részesült
költségvetési támogatásban.

*
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek:
Egyesületi bevételek:
Tagdíj
Tandíj, vizsgadíj
Támogatás
Bankszámla kamata
Értékpapír kamata
Egyéb bevétel
Összesen:

24.000.- Ft
12.941.593.- Ft
100.000.- Ft
93.632.- Ft
91.918.- Ft
824.000.- Ft
14.075.143.- Ft

Vállalkozási bevétel:
Könyv eladás
Részvételi díj
Bankszámla kamata
Értékpapír kamata
Összesen:

390.080.- Ft
1.000.821.- Ft
13.584.- Ft
13.336.- Ft
1.417.821.- Ft

Bevételek összesen:

15.492.964.- Ft

Kiadások:
Egyesületi kiadások:
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás értéke
Egyéb szolgáltatás
Bérköltség
Bérjárulékok
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Értékcsökkenési leírás
Támogatás
Egyéb ráfordítás
Összesen:

88.646.- Ft
1.423.079.- Ft
110.547.- Ft
188.461.- Ft
37.143.- Ft
696.757.- Ft
263.956.- Ft
7.300.000.- Ft
1.000.- Ft
10.109.589.- Ft

Vállalkozási kiadások:
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás értéke
Egyéb szolgáltatások
Bérköltség
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Kulturális járulék
Összesen:

3.656.- Ft
1.898.932.- Ft
16.038.- Ft
27.539.- Ft
39.989.- Ft
165.247.- Ft
8.000.- Ft
2.159.401.- Ft

Kiadások összesen:

12.268.990.- Ft

*
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5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület 2002 évben az alábbi cél
szerinti juttatásokat nyújtotta:
Támogatások

7.300.000.- Ft

*
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6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása

A Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület 2002 évben nem részesült
támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

*
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7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása

A Magyar Viselkedéstanulmányi Kognitív Terápiás Egyesület 2002. évben nem nyújtott sem
pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

*
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8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az Egyesület 1990-ben azzal a céllal jött létre, hogy önkormányzati elven működő társadalmi
szervezet, a pszichoterápia, a viselkedés- és kognitív tudományok szakterületén dolgozók
önkéntes szövetségeként szervezze tagjainak tudományos tevékenységét, elősegítse tagjai
számára a magas szintű szakmai képzettség megszerzését, képviselje tagjait a hazai és a
nemzetközi tudományos közéletben és szakmai fórumokon, mindezek előtt ellássa tagjainak
érdekképviseletét és támogassa őket erkölcsi, szakmai, valamint anyagi érdekeik
érvényesítésében.

Az Egyesület az előző évhez hasonlóan folytatta közhasznú tevékenységét és a Közgyűlés
összesen 7.300.000.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött.

Az Egyesület bevétele elsősorban tandíjak és vizsgadíjakból került könyvelésre, mely
összeget növelt a banki és az értékpapír kamata. Az Egyesület 2002. évben összesen
15.492.964.- Ft bevételre tett szert.

Budapest, 2003.

*
A Magyar Viselkedéstanulmányi Kognitív Terápiás Egyesület Közgyűlése 2003.
……………………………….-i ülésén elfogadta a 2002. évi tevékenységről készült
közhasznúsági jelentést.
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