A C.G.Jung Pszichoterápiás Egyesület
2003. évi közhasznúsági jelentése
Az egyesület pénzügyi beszámolói
2003-as évre
I. Számviteli beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2003.
adatok: E Ft-ban
Sor

A tétel megnevezése

Előző év

Korrekció

Tárgyév

1.

A. Összes árbevétel

734

0

1 187

2.

1. Tagdíjak

27

3.

2. Alapítótól kapott támogatás

4.

3. Államháztartás alrendszerétől kapott támogatás

5.

4. Más adományozótól kapott támogatás

83

136
0

65

6.

5. Egyéb bevételek

624

0

986

7.

B. Összeg költség ráfordítás

408

0

1 051

8.

1. Anyagjellegű ráfordítások

145

355

9.

2. Személyi jellegű ráfordítások

19

25

10.

3. Társadalombiztosítási járulék

11.

4. Értékcsökkenési leírás

12.

5. Egyéb költségek

244

671

13.

6. Egyéb ráfordítások

14.

C. Adózás előtti eredmény

15.

D. Adófizetési kötelezettség

16.

E. Tárgyévi eredmény

326
326

0

136
136
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MÉRLEG
2003. év
adatok E Ft-ban

Sor

A tétel megnevezése

Előző év

01.

A Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

0

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

05.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

06.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

1 043

1 195

07.

I. Készletek

08.

II. Követelések

09.

III.Értékpapírok

10.

IV. Pénzeszközök

1 043

1 195

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

12.

ESZKÖZÖK (aktívák) összesen

1 043

1 195

13.

D. Saját tőke (14-17. sor)

858

1 010

14.

I.

Korrekció

Tárgyév

Induló tőke

15.

II. Tőkeváltozás

858

1 010

16.

Ebből tárgyévi eredmény

326

136

17.

III. Értékelési tartalék

18.

E. Céltartalék

19.

F. Kötelezettségek (20-21. sorok)

185

185

20.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

185

185

22.

G. Passzív időbeli elhatárolások

23.

FORRÁSOK (passzívák) összesen

1 043

1 195

II: Költségvetési támogatás felhasználása
A Jung egyesület 2003-ban nem kapott költségvetési támogatást.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeváltozás összege

Előző év
858

Tárgyév
1010

Változás %
117,7%
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IV. A cél szerinti juttatások kimutatása
Közhasznú programok támogatása
Az Egyesület a 2003-as évben nem támogatott közhasznú programot.
V. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke
A C.G.Jung Egyesület 2003-ban körponti költségvetési szervtől támogatást nem kapott.
VI. A szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatások összege
A szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

VII. A közhasznú tevékenységekről szóló rövid tartalmi beszámoló
A C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület 1992-ben alakult.
Célja a komplex analitikus (jungiánus) pszichológia ismereteinek hazai elterjesztése, a
kultúrális örökségek megőrzése, ápolása, megismertetése és alkalmazása különösen a
következő célok érdekében:
1.) Jungi analitikus képzés és továbbképzés; 2.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
drogmegelőzés, krízis megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységek; 3.)
értékorientált személyiségfejlesztés; 4.) tudományos tevékenység, tudományos kutatás; 5.)
nevelés, oktatás, készségfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem.
Az egyesület céjait különösen a következő tevékenységekkel valósítja meg:
1.) A komplex analitikusi (jungi) oktatási, szakmai képzési, továbbképzési és kutatási
tevékenységeket végzi a nemzetközi normákkal és az MPT mindenkori szabályaival
összhangban. 2.) Az irányzat iránt érdeklődők számára képzéseket, személyiségfejlesztő
tréningeket szervez. 3.) Elméleti szemináriumokat és egyéb szakmai rendezvényeket szervez
hazai és külföldi előadók bevonásával. 4.) Szupervíziós lehetőségeket biztosít. 5.) Szakmai
kiadói tevékenységet folytat. 6.) Pszichoterápiás segítségnyújtást, valamint sajátélményű
tréningek szervezését végzi. 7.) Kapcsolatot épít és tart más magyarországi pszichológiai
egyesületekkel, valamint a határterületi tudományágakkal itthon és külföldön. 8.)
Kapcsolatokat épít és tart nemzetközi jungiánus egyesületekkel, társaságokkal, és a
Nemzetközi Analitikus Pszichológiai Társasággal (International Association for Analytical
Psychology, IAAP). 9.) Támogatja a jungiánus pszichológia hazai művelését, elősegíti a
nemzetközi szakirodalom hazai megismertetését. 10.) Az egyesület céljainak megvalósítása
érdekében adományokat gyűjt az elnökség döntése alapján. 11.) Az egyesület
tevékenyéségnek és gazdálkodsásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.
Az egyesület taglétszáma 125 fő, ebből 85 fő pszichológus, pszichiáter, vagy több
szakvizsgával rendelkező orvos. Az egyesületi tagok közül 23 fő pszichoterapeuta; 7 fő
jungiánus kiképző terapeuta; 13 fő a módszerspecifikus pszichoterapeuták száma. 2003 során
1 fő kiképző terapeutával bővült kiképzőink névsora és további 1 fő teljes módszerspecifikus
képzést elért jungi analitikus kolléga kapott címet.
Egyesületünk bevétele továbbra is főként a tagdíjakból és a konferencia bevételekből
származott.
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2003 évben az Egyesület elnökségi tagjai sorában nem történt változás. (Elnök: Dr. Koronkai
Bertalan, elnökhelyettes: Dr. Szombati Ágnes, elnökségi tagok: Dr. Süle Ferenc, Szummer
Judit, Dr. Zay Balázs)
Az Egyesület címe: 1026 Budapest, Garas u. 5.
e-mail: info@cgjung.hu
Telefon: (70) 521 1615
Szakmai tevékenységünk:
- 2003 során 11 képzést, szakmai eseményt akkreditáltattunk a CME akkreditáció keretében.
- Folytatódott a Jungi pszichológia alapjai c. elméleti alapképzésünk 2. majd 3. féléve.
- Továbbra is rendszeresen megtartottuk szokásos havi referáló szemináriumainkat, amely az
előadás, s az azt követő beszélgetés mellett az egyesületi tagság számára havi rendszerességű
találkozási lehetőséget is kínál. A referáló szemináriumaink nyitottak minden érdeklődő előtt.
Ezeken a részvétel mindenki számára ingyenes.
- 2003. május 31-én egész napos konferenciát rendeztünk „Törvény és szabadság” címmel,
amelyen az egyesület előadói mellett más egyesületek és főiskolák előadói is szerepeltek. Ez
alkalomból levetítettünk egy C. G. Junggal készített riport filmet, amely Magyarországon
korábban még nem került bemutatásra.
- A 2003-as év során külön kiadványban megjelentettük az előző év konferencia előadásait.
Kiképző terapeutáink és pszichoterapeutáink közül többen tartottak szemináriumokat, így
Süle Ferenc, Koronkai Bertalan, Antalfai Márta, és Szombati Ágnes. Ezeket mind
akkreditáltattuk a CME rendszerben. Az eddigi összes félév akkreditált képzésének listája
megtekinthető a Semmelweis Egyetem honlapján (http://www.old.sote.hu )
Egyesületünk tagjai közül több kolléga is részt vett különböző konferenciákon meghívott
előadóként, illetve kerekasztal tagként. Így például a Magyar Pszichiátriai Társaság budapesti,
miskolci, soproni vándorgyűlésein, társegyesületek konferenciáin (Integratív Pszichoterápiás
Egyesület, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület stb.). Az elmúlt években
eleget tettünk egyéb társadalmi szervezetek meghívásainak, ahol előadásokat tartottunk a
jungi pszichológiáról. (TIT Kossuth Klub, Bálint Közösségi Ház).
Hírlevél, internetes oldal
Az internetes honlapunkon (www.cgjung.hu) immár rendszeresen olvashatók az egyesület
szakmai hírei. Eleget téve a közhasznúság feltételeinek, minden rendezvényünket közzé
tesszük több internetes honlapon is (www.pszichologia.hu; www.mpt.iif.hu ).
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