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A közhasznúsági jelentés részei:
Általános rész
I.

Számviteli beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás)

II.

A költségvetési támogatás felhasználása

III.

A vagyon felhasználásának bemutatása

IV.

A cél szerinti juttatások

V.

Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól, más szervezetektől kapott
támogatás felhasználása

VI.

A vezető tisztségviselők juttatásai

VII.

A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

ÁLTALÁNOS RÉSZ
A szervezet azonosítása:
Név: Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány
Cím (Székhely): 1025 Budapest, Csalán u. 55.
Adószám: 18075553–1–01
Nyilvántartási szám: 4444 (Fővárosi Bíróság)
Képviselő neve: Dr. Kampis György kuratóriumi elnök

A számviteli politika fő vonásai A Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány (a továbbiakban:
Alapítvány) számviteli beszámolójának és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete, valamint a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat
követi.

Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány
Közhasznúsági jelentés a 2013. évre vonatkozóan

3/6

Az Alapítvány az 50.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt
aktiváláskor egy összegben számolja el. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének
elszámolása lineárisan történik. Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától
kezdődően számolja el.
Adózási sajátosságok. Az Alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel minden
bevételét a cél szerinti tevékenységéhez használja fel és vállalkozási tevékenységből
származó eredmény mértéke nem éri el az 1996. évi LXXXI törvényben meghatározott
mértéket, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az Alapítvány tevékenysége alapján helyi
adó és illetékmentes.
A beszámoló időszaka. A beszámoló készítés időpontja 2013. április 29. Fordulónapja 2012.
december 31. Az Alapítványnak mérlegen kívüli tétele nincs.

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ, EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYLEVEZETÉSE
Az Alapítvány számviteli beszámolója a www.makog.hu oldalon elérhető.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Az Alapítvány a tárgyévben költségvetési támogatást nem kapott.

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA
A tárgyévi beruházási kiadások értéke 160 eFt volt. Az alapítvány a tulajdonában lévő
eszközeit kizárólag cél szerinti tevékenységéhez használja. A 2012. évi tevékenység során az
alapítvány működése során 28.813 eFt közhasznú bevétel keletkezett. A tárgyévi működési és
közhasznú célú kiadásokat fedezték a befolyt bevételek és a pénzeszközök.
Az előző évek tevékenységéből felhalmozott tőke 23.136 eFt, a tárgyévi eredmény
alaptevékenységből -1.038 eFt, vállalkozási tevékenységből 0 eFt.
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IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK
Kutatói ösztöndíjban részesültek 2013-ban az alábbi személyek:
Prof. Péter Érdi (Kalamazoo College, MI)
Dr. László Négyessy, Neurobionics Res. Group, Hungarian Academy of Sciences
Prof. Ádám Miklósi, (Dept. of Ethology, Eötvös U.)
Dr. Vaibhav Diwadkar (Dept. Behav. Neurosci and Pyschiatry, Wayne State U, Detroit)
Dr. Zsófia Zvolenszky (Dept.of Logic, Eötvös University, Budapest)
Dr. Gábor Kutrovátz (Dept. History and Philosophy of Sciences, Eötvös U.)
Prof. Bob Batsell (Kalamazoo College, MI)
Dr. Vassilis Cutsuridis, (Biosystems Research Lab, IMBB, Heraklion-Crete, Greece)
Prof. Tony Chemero (Univ. Cincinnati, OH)
Dr. Mihály Bányai (Wigner Research Centre for Physics, Hung. Acad. Sci.)
Prof. George Kampis (Eötvös University, Budapest)
Assist. Prof. Zoltán Jakab (TU Budapest)
Dr. Mária Gedeon (Eötvös Collegium)
E kutatói ösztöndíjak összege tárgyévben 18.127 eFt volt.
A BSCS programot (részletesen ld. lent: közcélú tevékenység ismertetése) az Alapítvány az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karával (a továbbiakban: ELTE
TTK) kötött szerződéses megállapodás alapján az ELTÉ-n végzi. A program
megvalósításához az ELTE TTK-nak az Alapítvány cél szerinti támogatást (alapítványi
támogatást) nyújt.

V. MÁS SZERVEZETEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Az Alapítvány központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól, más hazai
szervezetektől támogatást nem igényelt és nem kapott.
A tárgyévben egy USA-beli szervezettől, a BSCS-US, LLC-től kapott Alapítványi támogatást.
A BSCS-US, LLC. az Alapítvány által szervezett Budapest Semester in Cognitive Science
(BSCS) amerikai diákjait szervezi.
A támogatás felhasználása: A támogatási összeget az Alapítvány cél szerinti juttatás
formájában használta fel. A tárgyévben a BSCS képzési programhoz szükséges kutatási háttér
fenntartására, valamint a képzés helyszínén rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra
továbbfejlesztésére fordította.
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A BSCS diákjai a képzésben való részvételért nem fizetnek térítést. A képzés során egy
egyetemi félévben vesznek részt az ELTE-n és ott kollégiumi elhelyezést kapnak (kivéve az
ELTE saját hallgatóit, akikről szükség esetén az ELTE maga gondoskodik).

VI. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
Az alapítvány vezetői feladataikat társadalmi munkában látják el, juttatásban nem
részesülnek. Ugyanakkor a Kuratórium tagjai közül Érdi Péter, Miklósi Ádám és Kampis
György (ld. a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót) az Alapítány által működtetett
BSCS program aktív kutatói.

VII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
Közhasznú	
  tevékenység	
  megnevezése	
  

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2005. december 21.-i végzése értelmében
az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) 3. „tudományos tevékenység, kutatás”,4. „nevelés és
oktatás”, és 5. „kulturális tevékenység” pontja szerinti közhasznú tevékenységet folytat.
Közhasznú	
  tevékenység	
  célcsoportja

A kognitív tudomány hazai és nemzetközi kutatói (a továbbiakban „kutatók”); kognitív
tanulmányokat folytató hazai és külföldi egyetemi hallgatók (a továbbiakban „hallgatók”).
Közhasznú	
  tevékenységben	
  részesülők	
  létszáma	
  

A tárgyévben 13 kutató és 17 hallgató részesült az Alapítvány közhasznú tevékenységéből (ld.
fent.)
Közhasznú	
  tevékenység	
  bemutatása	
  és	
  főbb	
  eredményei

A Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány egymással összefüggő tevékenységi körei a
kutatás (ill. annak támogatása), konferenciaszervezés, oktatás és az ezekhez kapcsolódó
kiadványok, könyvek megjelentetése.
Tárgyévben kutatási-oktatási tevékenységet folytattunk a Budapest Semester in Cognitive
Science (BSCS) céljaihoz kapcsolódóan.
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Kutatási-oktatási tevékenységének keretében az Alapítvány a 2012-13. egyetemi tanév őszi
félévében az Eötvös Loránd Tudmányegyetemen megszervezte és lebonyolította a Budapest
Semester in Cognitive Science (BSCS) c., nemzetközi és hazai hallgatók számára meghirdetett
angol nyelvű, egyetemi szintű alapozó képzést. A képzés részletes bemutatása megtekinthető
a következő címen: http://bscs-us.org .
A féléves kurzus célja alapvető kognitiív tudományi, ehhez kapcsolódóan informatikai,
számítógépes modellezési, módszertani alapozó képzés megvalósítása az egyetemi oktatás
első éveiben, egy félév során. A kurzus 12 tantárgyat foglal magában, és a kognitív tudomány
alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, így többek között fogalmi, rendszertechnikai és
szoftvertechnikai ismeretekkel, valamint gyakorlati alkalmazási példák halmazával (pl.
konnekcionista hálózatok programozása).
A képzés 1 félévig, heti 24 órában, a képzési idő törvényileg meghatározott részében
gyakorlati képzés formájában zajlott az ELTE TTK Lágymányosi Campusán, (1117
Budapest, Pázmány Péter s. 1/C).
Kutatási tevékenyégként az Alapítvány a tárgyévben kutatási ösztöndíjban részesítette a
BSCS tanárait, akik kutatási eredményeiket előadásaikban ismertették.

