
1. Szervezet azonosító adatai

1.2. Székhely

1.3. Bejegyz ő határozat száma: 0 6 . P k . 6 0 5 3 7 / 1 9 8 9 / 0 1

1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 . 0 2 . 0 0 0 0 8 1 1

1.5. Szervezet adószáma: 1 9 0 0 7 7 4 4 - 1 - 4 2

1.6. Képvisel ő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú  tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysége nként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat , jogszabályhely:

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4. Közhasznú tevékenységb ől részesül ők létszáma: 11 000 fő

Az MPT tagjai, pszichológusok és a pszichológia iránt érdekl d k 
részesülnek a közhasznú szolgáltatásból. Programjainkon részt 
vesznek pszichológus diplomával rendelkezők vagy egyetemi doktori, 
PhD vagy akadémiai doktori címet szerzett a pszichológia területén, 
ill. valamely határtudomány olyan szakemberei, akik pszichológiával 
rendszeresen foglalkoznak és pszichológia szakos hallgatók. 
Nagyszámban részt vesznek ismeretterjesztő programjainkon a 
pszichológia iránt érdeklődők.

A Társaság célja a magas szintű szakmai ismeretek nyújtása, 
szakmai továbbképzés biztosítása, ismeretterjesztés, a magyar 
pszichológia fejlesztése, eredményeinek megismertetése, a 
pszichológia tudományának ápolása és fejlesztése, a tagok szakmai 
tájékozódásának segítése, a magyar pszichológia nemzetközi 
kapcsolatainak ápolása, a szakmai közélet szervezése.

Az MPT XXIV. Országos Nagygyűlésére „Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában” címmel 2015. 
május 28-30 között Egerben került sor. 
A Pszichológiáról mindenkinek, az MPT Filmklub és az Irodalmi Lapozgató c. programjainkat 2015-ben is rendszeresen 
megtartottuk.
A Nyári Egyetem „Egészség és deviancia” címmel 2015. szeptember 2-4. között került sor.
A „100 + 1! A magyar pszichoanalízis 101 éve” c. időszakos kiállítást 2015. július 15-én zárult. 
Az Év előadása: MIGRÁNSOK, MENEKÜLTEK, IDEGENEK Társadalom-lélektani megfontolások és kérdések a 
menekültválságról.
Az MPT Hon- és Rendvédelmi Tagozata egynapos konferenciát szervezett „Krízis és lelki egyensúly” címmel. 
Az MPT Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekciója 2015. december 14-én szakmai napot szervezett. 2015 
decemberében első alkalommal szerveztük meg az MPT Tudós Kerekasztal c. rendezvényünket.
Prof. Dr. Pléh Csabát 70. születésnapja alkalmából Társaságunk egy beszélgetéssel egybekötött ünnepséggel köszöntötte.
Fórumokat tartottunk képzésekről, felsőoktatásról, tudományos témákról. Folyóiratunk, a Magyar Pszichológiai Szemle 
főszerkesztőjének a 2015. évi küldöttközgyűlés Dr. Fülöp Mártát választotta meg.
A Pszichológia Napja hetedik alkalommal került megrendezésre (Szeged, Veszprém, Pécset, Budapest).

2011. évi CI. törvény; 2004. évi I. 
törvény; 1997. évi CLIV. törvény

 Dr. Oláh Attila
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3.5. Közhasznú tevékenység f őbb eredményei:

P. H.

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

Az MPT XXIV. Országos Nagygyűlésére „Lélek-net a léleknek: Az ember a változó technikai közegek világában” címmel 
2015. május 28-30 között Egerben került sor. 
A Pszichológiáról mindenkinek, az MPT Filmklub és az Irodalmi Lapozgató c. programjainkat 2015-ben is rendszeresen 
megtartottuk.
A Nyári Egyetem „Egészség és deviancia” címmel 2015. szeptember 2-4. között került sor.
A „100 + 1! A magyar pszichoanalízis 101 éve” c. időszakos kiállítást 2015. július 15-én zárult. 
Az Év előadása: MIGRÁNSOK, MENEKÜLTEK, IDEGENEK Társadalom-lélektani megfontolások és kérdések a 
menekültválságról.
Az MPT Hon- és Rendvédelmi Tagozata egynapos konferenciát szervezett „Krízis és lelki egyensúly” címmel. 
Az MPT Kriminálpszichológiai és Igazságügyi Pszichológiai Szekciója 2015. december 14-én szakmai napot szervezett. 
2015 decemberében első alkalommal szerveztük meg az MPT Tudós Kerekasztal c. rendezvényünket.
Prof. Dr. Pléh Csabát 70. születésnapja alkalmából Társaságunk egy beszélgetéssel egybekötött ünnepséggel köszöntötte.
Fórumokat tartottunk képzésekről, felsőoktatásról, tudományos témákról. Folyóiratunk, a Magyar Pszichológiai Szemle 
főszerkesztőjének a 2015. évi küldöttközgyűlés Dr. Fülöp Mártát választotta meg.
Az MPT felnőttképzését, a 160 órás Trénerképzés kurzust 2015-ben is elindítottuk. Az MPT Kriminálpszichológiai és 
Igazságügyi Pszichológiai Szekciójának szervezésében a "Rorschach esetmegbeszélő csoport igazságügyi szakértőknek", 
valamint a "Mentális funkciók vizsgálata esetek tükrében" akkreditált továbbképzéseket indítottuk. A Munka- és 
Szervezetpszichológiai Szekció a „Brief Coaching a vezetésben, a szervezetben” c. képzését indította el a 2015. évben. Az 
LMBTQ Szekció az LMBTQ pszichológia és terápia – alapok címmel indított akkreditált képzést. Az EuroPsy Bizottság a 
„Szakmai gyakorlatvezető képzést” szakpszichológusok részére hirdette meg. A BME-MPT VEZETŐI PROGRAM 2015-
2016-OS PROGRAM címen a Munka- és Szervezetpszichológiai Szekció indított képzést.
Az MPT havi rendszerességgel hírlevelet küld ki tagjai számára, valamint honlapot tart fenn.
Az MPT az European Federation of Psychologists’ Association (EFPA) és az International Union of Psychological Science 
(IuPsyS) szervezetek tagjaként integráltan bekapcsolódik a nemzetközi szakmai életbe.
A magyarországi hallgatók képviseletét az MPT Ifjúsági Tagozata látja el 2015-től az EFPSA-ban (European Federation of 
Psychological Students’ Association / Európai Pszichológushallgatók Szövetsége).
A Magyar Pszichológiai Társaság Tesztbizottsága egy év vitára bocsátás után véglegesítette és nyilvánosságra hozta A 
pszichológiai teszthasználat irányelvei című ajánlását.

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.
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Szervezet neve: 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagy on kimutatása (Adatok ezer forintban.)

4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszköz oktatás

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszköz

4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

pénzeszköz
Tudományos konferencia 
szervezése, lebonyolítása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

0

5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen)

0 0

6. Vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatás

6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Dr. Oláh Attila - elnök 0 0

6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Dr. Vargha András - titkár 0 0

A.
Vezető tisztségvisel őknek nyújtott 
juttatás összesen:

0 0

Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője
P.H.

Közhasznú tevékenysége érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(mindösszesen)

0

Keltezés:

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet
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Szervezet neve: 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mu tatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 25 768 28 836

ebből:

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

183 228

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

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

0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 25 585 28 608

H. Összes ráfordítás 23 684 30 160

I. Ebből személyi jelleg ű ráfordítás 3 883 4 020

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 23 684 30 141

K. Adózott eredmény 2 079 -1 326

L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdek ű 
önkéntes tevékenységet végz ő személyek száma (a 
közérdek ű önkéntes tevékenységr ől szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelel ően)

20 20

Erőforrás ellátottság mutatói

Igen Nem

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő] X

Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Keltezés:

P.H.

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet
PK-142egyszer űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015

Magyar Pszichológiai Társaság

Mutató teljesítése

Mutató teljesítése



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Támogató megnevezése: Oktatási Hivatal

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015.

Támogatási összeg: 2 000 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 000 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 000 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 2 000 000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 2 000 000 Ft

Felhalmozási

Összesen: 2 000 000 Ft

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

P.H.

Az üzleti évben végzett f őbb tevékenységek és programok bemutatása

Magyar Pszichológiai Társaság

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemuta tása:

Pedagógusok és pedagógusjelöltek pályaorientációja, életpályamodell elemeivel összefüggésben szimpozium tartása.

Pedagógusok és pedagógusjelöltek pályaorientációja, életpályamodell elemeivel összefüggésben szimpozium tartása.

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet
PK-142egyszer űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015
Kiegészítő melléklet



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: APA támogatás

Támogató megnevezése: American Psychological Association

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015

Támogatási összeg: 5 000 $

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 000 $

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 000 $

- tárgyévben folyósított összeg: 5 000 $

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

PK-142egyszer űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2015

Kiegészítő melléklet

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet

Magyar Pszichológiai Társaság

Támogatás forrása:

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 5 000 $

Felhalmozási

Összesen: 5 000 $

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Az üzleti évben végzett f őbb tevékenységek és programok bemutatása

A projekt két magyar származású pszichoanalitikus életét, munkásságát kutatja, akik a két háború között elsőként vitték át európai 
és magyar szemléletüket az Egyesült Államokba.

A projekt két magyar származású pszichoanalitikus életét, munkásságát kutatja, akik a két háború között elsőként vitték át európai 
és magyar szemléletüket az Egyesült Államokba.

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemuta tása:



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019) című projekt keretében KÉPZÉS

Támogató megnevezése: Kecskeméti F őiskola

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015

Támogatási összeg: 3 700 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3 700 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 700 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 3 700 000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet
PK-142egyszer űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015
Kiegészítő melléklet

Magyar Pszichológiai Társaság

Támogatás forrása:

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 500 000 Ft

Felhalmozási 3 200 000 Ft

Összesen: 3 700 000 Ft

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Az üzleti évben végzett f őbb tevékenységek és programok bemutatása

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemuta tása:

A kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a nemzetgazdaság fejlesztésének 
szolgálatában (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019) című projekt keretében KÉPZÉS

A kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a nemzetgazdaság fejlesztésének 
szolgálatában (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019) című projekt keretében KÉPZÉS



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1 %

Támogató megnevezése: Magyar Állam

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015. év

Támogatási összeg: 227 988 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 227 988 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 227 988 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 227 988 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

PK-142egyszer űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2015

Kiegészítő melléklet

Magyar Pszichológiai Társaság

Támogatás forrása:

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi

Felhalmozási 227 988 Ft

Összesen: 227 988 Ft

a Pszichológia Napja országos ismeretterjesztő előadás szervezésére fordítottuk.

a Pszichológia Napja országos ismeretterjesztő előadás szervezésére fordítottuk.

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemuta tása:

Az üzleti évben végzett f őbb tevékenységek és programok bemutatása



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: MTA támogatás 

Támogató megnevezése: MTA

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015

Támogatási összeg: 770 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 770 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 770 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 770 000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

A kett ős könyvvitelt vezet ő egyéb szervezet
PK-142egyszer űsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2015
Kiegészítő melléklet

Magyar Pszichológiai Társaság

Támogatás forrása:

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 770 000 Ft

Felhalmozási

Összesen: 770 000 Ft

Keltezés: Budapest, 2016. április 30.
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímen ként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemuta tása:

A 2015. évi EFPA tagdíj rendezésére fordítottunk 530000, Ft-ot a támogatásból, 240000, Ft-ot fordítottunk szervező titkár 
feladatkörre.

Az üzleti évben végzett f őbb tevékenységek és programok bemutatása

A 2015. évi EFPA tagdíj rendezésére fordítottunk 530000, Ft-ot a támogatásból, 240000, Ft-ot fordítottunk szervező titkár 
feladatkörre.


