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A Fővárosi Bíróság a Klinikai Pszichológiáért Alapítványt (rövidített neve: KPSZ 
Alapítvány) az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A §/4 bekezdése alapján a 7681 
sorszám alatt, az 1997. évi CLIV törvény 22§/3/ bekezdése alapján közhasznú 
szervezetként nyilvántartásba vette, 1037 Budapest, Bécsi út 324. sz. 5. ép. szék-
hellyel.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA 

• Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhigiéniai, valamint egészség-
pszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifi kus diplomaadó 
képzés. A munka és a képzés középpontjában a lelki betegségek meg-
előzése, az erre alkalmazott módszerek oktatása, fejlesztése, kutatása és 
alkalmazása áll. 

• Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesz-
tés, népszerűsítő előadások tartása.

• Dolgozni, képezni, kutatni. 
• Nemzetközi kapcsolatok tartása a hasonló célú külföldi, illetve nemzet-

közi intézményekkel (Amszterdam: prof. Alfred Lange, Amszterdam 
Egészségügyi Főiskola és Szociális Munkaképzés, Inse Stapert, NIjmegen 
Louis van Kassel, Strassburg: Susanne Stanisiere). 

• A határon túli magyar nyelvű oktatás felsőfokú (egyetemi és főiskolai) 
lélektani, illetve alkalmazott pszichológiai képzés elősegítése. 

• Pályázatokon való részvétel a kitűzött alapelvek megvalósítása érdekében.     

Alapítványunk a tárgyév során is fontosnak tartotta a klinikai pszichológusi 
szakma támogatását illetve támogatók toborzását. 
Az Alapítvány összes közhasznú tevékenységéből származó bevétel 3 e Ft volt. 

Összetevői: központi költségvetésből (NAV SZJA 1% felajánlások) 3 e Ft, 
közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 e Ft, egyéb bevételből pedig 0 
e Ft támogatói hozzájárulás érkezett az Alapítványhoz. 

Ezúton is köszönetet mondunk minden adományért, felajánlásért. 
A közhasznú tevékenység ráfordításai 1137 e Ft-ot tettek ki. A pénzügyileg 

rendezett egyéb jellegű ráfordítások (költségvetési befi zetési kötelezettség, 
tárgyi eszközök, szolgáltatások) összege pedig 305 e Ft-ot tettek ki. 

2013-ban az Alapítvány által nyújtott támogatások 832 Ft-ot tettek ki. A ko-
rábbi évek gyakorlatához hasonlóan támogattuk a KAPSZLI hallgatói rendez-
vényszervezését 120 e Ft-al, a Pszinapszis hallgató rendezvényt 120 e Ft-al, és 
a KRE Pszichológiai Intézet könyvtárát egy riasztókapuval (591 820 Ft).  

Alapítványunk három kiemelt területen kívánja támogatni a pszichológiai 
tevékenységet: 1) Gerő Zsuzsa pályázat győztesének jutalmazásával, melyet a 
legjobb klinikai gyermekpszichológiai tanulmány írója nyer el az MPT gyer-
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mekklinikai pszichológiai szekciójának zsűrizésével; 2) a klinikai pszicholó-
giai tevékenységet elismerő oklevél és érem odaítélésével, valamint a kitünte-
tés alapokmányban megfogalmazott díjazással; 3) a Károli Gáspár református 
Egyetem Pszichológiai Intézetében folyó kutatómunka tanulmánykötetének 
megjelentetéséhez való hozzájárulással. 

Alapítványunk az alapító okiratban foglaltaknak és a közhasznú szerveze-
ti céloknak megfelelően végezte tevékenységét 2013. évben is. 

Jelen beszámolót a Klinikai Pszichológiáért Alapítvány kuratóriuma 2014. 
május 23-i ülésén elfogadta. 

Budapest, 2014. május 23.                   
Dr. Márkus Attila PhD s.k.

 a kuratórium elnöke  


