Kiegészítő szöveges melléklet
A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány 2012. évi működéséről

1. Oktatási tevékenység
Az alapítvány folyamatosan akkreditáltatja az OFTEX rendszerében tanfolyamait, ami ennek
következtében a klinikai szakpszichológusok számára szakmai továbbképzésükben
kreditpontot ér. Az alapítvány továbbá folyamatosan meghirdette és tartotta Szondi-teszt
tanfolyamait a 2012-es tavaszi és őszi szemesztereiben. A tanfolyam oktatói Dr. Lukács
Dénes és Dr. Kiss Enikő voltak.

2. Tudományos tevékenység, konferencia részvételek, szakmai előadások tartása, média
szereplés
2. 1. Káplár Mátyás szervezésében a Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlésén
(Szombathely, 2012. május 30 - június 1) Szondi szekció jött létre, melyen előadások és vita
hangzott el Szondi Lipót elméletével és tesztjével összefüggésben. A szekcióban Káplár
Mátyás kuratóriumi tag előadást is tartott, Dr. Kiss Enikő meghívott szakértőként vett részt a
programon.
2. 2. Az alapítvány meghívást kapott a Magyar Pszichológiai Társaság részéről, hogy az MPT
Nyári Egyetemén a civil szervezetek kerekasztal beszélgetése keretén belül mutassa be
tevékenységét. Az alapítvány a felkérésnek örömmel tett eleget, a rendezvény 2012.
szeptember 6-8 között zajlott le, melyen a szakemberek mellett számos pszichológia szakos
hallgató is részt vett.
2. 3. A C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület felkérésére Dr. Kiss Enikő A
tudattalan nyelvei: szimptóma, szimbólum, választás címmel tartott előadást 2012. november
16-án. Az előadást a résztvevők részéről nagy érdeklődés övezte, amelyet kérdések,
hozzászólások követtek.
2. 4. A Pécsi Akadémiai Bizottság felkérésére Dr. Kiss Enikő előadást tartott Az emberi
létezés perspektívái a személyiség-lélektani nézőpontok tükrében címmel 2012. december 10én. A programon elsősorban jogászok, doktori hallgatók vettek részt, az eseményt intenzív
kérdések, megbeszélés követte.
2. 5. A Magyar Televízió 2-es csatornája Dr. Kiss Enikőt meghívta a Négy szellem c.
műsorába, mely program az emberi sors kérdéseit járta körül. A műsor megtekinthető a
televízió internetes videotárában. A felvétel 2012. május 4-én került adásba.

3. Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi publikációk
3. A Szondiana c. nemzetközi sorsanalitikus folyóiratban a kuratórium több tagja publikált
(Káplár Mátyás, Dr. Kiss Enikő), illetve további magyar szerzők idegen nyelvi publikációját

segítette elő. A folyóiratban összesen 5 cikk jelent meg magyar szerző tollából. Az
elektronikus folyóirat az alapítvány honlapján is elérhető.

4. Szondi-teszt kiértékelő program és web-es felület
4. 1. A Szondi-teszt számítógépes kiértékelő programja 2012-ben elkészült. Az alapítvány
próba verzió elkészítésével segíti a felhasználók ismerkedését a programmal, és növeli a
kiértékelő program iránti érdeklődést.
A Szondi-teszt jövőbeli felhasználhatóságát,
elterjedését a program nagymértékben segítheti és egyben bevételi forrást jelenthet az
alapítvány számára.
4. 2. A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány internetes fellelhetőségét szolgálja az alapítvány
honlapjának elindítása, karbantartása, információkkal történő folyamatos feltöltése, mely
tevékenység 2011-ben indult el, s mely tevékenységet az alapítvány folyamatosan végez.

5. Pályázati felhívás pályamunka készítésére
Az alapítvány 2012-ben pályázati felhívást tett közzé, melyre Szondi Lipót elméletével illetve
tesztjével kapcsolatban lehet Szondi pályamunkát beadni esszé vagy empirikus kutatás
elkészítésével. Az alapítvány három díjat tűzött ki a nyertesek számára, a díjátadásra 2013ban kerül sor.

6. Támogatási program keretében végleges, ill. visszatérítendő támogatás
6. 1. Az alapítvány központi, önkormányzati, nemzetközi forrástól, más gazdálkodó
szervezettől támogatást, adományt 2012 évben nem kapott.
6. 2. Kötelezettségként kimutatott 2010 évi SZJA 1%, összege: 28 615,- Ft. 2012-ben az
összeg nem került felhasználásra. Elszámolási határideje 2013.05.31. A 2011 évi SZJA 1%
összege 21 107 Ft, amely szintén nem került felhasználásra, elszámolási határideje
2014.05.31. Más visszatérítendő támogatást az alapítvány nem kapott.

Budapest, 2013. április 26.

Dr. Kiss Enikő Csilla
a kuratórium elnöke

