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GEOPOLITIKAI TANÁCS ALAPÍTVÁNY

Egyéb szeryezet 2018. évi egyszerűsített éves bészámoló kiegészítő melléklete

A./ Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

1./ A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumtól 2018 évben elnyert
működési pályázati támogatást az alábbiak szerint használtuk fel, a támogatás azonosítőszáma:
NEA-NO- 18-M-0873

A támogatás forrása: Központi költségvetés
A táffio gatás i dőtarlama : 201 8.04.01 - 2019.03.31
Támogatási összeg: 300.000

ebből atárgyévre iutó összeg: 225.000
tárgyévben felhasznált összeg: 300.000

- tárgyévben folyósított összeg: 300.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő

A t amo gat ás t ár g., év i _fe l has znál d s ának s z öv e ge s b e m u t a tá s a ;

A dolo gi költsé gek ftnanszír ozásának részl etezése :
- Az ingatlan üzemeltetés jellegú kiadásokból távfűtésre 7 5.t73 Ft, áramdíj ra 1 .232 Ft

összeget számoltunk el.
- Adminisztrációs kiadásokból beszámoló hitelesíté sre 92.364 Ft-ot számoltunk.
- Kommunikációs kiadásokból telefon és internet előfizetésre I09.294 Ft lett elszámolva.
- Szakmai továbbképzésre 21,937 Ft-ot számoltunk

A tánogatás elszámolásához 36.892 Ft. örrerőt is biztosítani kellett.

Személyi
Dologi 300.000
Felhalmozási
Osszesen 300.000



B./ Támogatási program keretében kapott visszatérítendő összegek felhasználása

Az üzleti évben alapítványunk vi s szatérítendő támo gatást nem kapott.

C.l Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

A Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány Magyarországon és külföldön egyaránt aktív
tevékenységet folytat. Önkénteseink segítség ével, áld.ozatos munkájuk révén bizonyítjuk, hogy
a szúkös anyagi erőforrások mellett is végezhető rnagas szakmai színvonalú, ftiggetlen civil
tevékenység.

2018. évben a következő tevékenységeket r,égeztük:

- Kutatói tevékenységünk a geopolitikai és az innovációs kutatásokra fókuszál, ezek
eredrr.ényeit pedig a széles közönség számára irrgyenesen tesszük elérhetővé,
Elkészítettük javaslatainkat a megújított nemzeti KFI (kutatás, fejlesztés, innováció)
stratégiához, melyet a JVSZ bizottsági megvitatása után annak rendelkezésére
bocsátottuk. Rendszeresen részt veszünk a magyal kutatóintézetek, civil szervezetek és
a Bécsi Diplomáciai Akadérnia előadásain, konferenciáin. Sajnálatos, hogy bár
pályázatunkat ,,rendkívül figyelemreméltónak" találták, a PAIGEO Alapítvány
Kuratóriumaa I27l20l8,(l 1.09.) szánú kuratóriunihaíározatával elutasítottaaz ,, Kína
és India a kibertérben - összehusonlító geopolitikai kuíatás" elnevezésű komplex
krrtatási prograrnról szóló pályázati kérelmünket. A Castex Chair of Cyberstrategy
meghívására2018. március közepén Párizsban részt vettünk ,,A kibertér térképészete"
tudományos konferencián, melynek védnöke H.E. Emrrranuel Macron köztársasági
elnök Úr volt. Májusban részt vettünkazIYSZ - Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Yállalkozások Szövetsége által szeryezettVállalati Innováció Konferencián. A Digitális
Jólét Program (DJP) az új korrnány létrejöttével és működésének megkezdésével az
Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatkörébe került, a programban továbbra
is részt veszünk.

Külföldi tevékenységeink közül - a Gazdasági és Szociális Tanácsban korábban elnyer1
speciális konzultatív státuszunk révén - kiemelkedik az ENSZ-el való kapcsolattartás.
Figyelemmel kísérjük az ENSZ ITU tevékenységét, valamint a bratislavai GLOBSEC
Cyber Resilience Programját, azokban anyagi lehetőségeinkhez mérten veszünk részt.
Továbbra is kiemelten kezeljük a szólás-, és internetszabadság kérdéseit, előkészítjiik
az Európai Biztonsági és Együttmúködési Szervezetnek a sajtóval és a
szőIásszabadsággal kapcsolatos tevékenységébe való bekapcsolódásunkat.
Figyelemmel kísérjük a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén támogatjuk a
ONE.org petíciós kezdeményezéseit. A transzatlanti kapcsolatot a washingtoni
székhelyű Financial Transparency Coalition elnevezésű NGO-n keresztül erősítjük,
részt vettünk annak éves konferenciáján Finnországban;

Az Emberi Jogok témakörében aktív tagja vagyunk az lgazságigyi Minisztérium
Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgári és Politikai Jogokért Felelős Tematikus
Munkacsoportjának Részt vettünk a 1 1. Budapest Emberi Jogi Fórum rendezvényein;
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- Részt veszünk a startup ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (a Budapesti
Yállalkozásfejlesztési Központ. a Digitális Jólét Program, az Informatikai
y állalkozások szövetsége stb. rneghívásainak teszünk eleget) ;

- Részt veszünk a Joint Venture Szövetség tevékenységeiben (azInnovációs, valamit a
Korrupció-ellenes bizottságaiban) l

- Figyelemmel kísérjük a hasonló profillal rendelkező civil szervezetek tevékenységeit,
meghívásaiknak igyekszünk eleget tenni;

- Rendszeresen hívtak minket biztonságpolitikai témájú műsorokba a magyar
médiumok, leggyakrabban az MR Kossuth adó és kivételesen az M1 televízió. ahol
szakértőként tájékoztattuk a közl,élemény.t.

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása:

- fő cé|.z az atlanti gondolat népszerűsítéser
özfeladat i rsza 20II. áprllis 2

valamenn)zi népével és országával./;

célcsoport: a rádióhallgató lakosság
részesüIők |étszámaz kb: 100.000
főbb eredményei: a magyar médiában rendszeres szakértői meghívással
rendelkezünk az MR Kossuth adójához, ahol képesek vagyunk a fenti célt
képviselni.

- kül- és biztonságpolitikai kutatások, kiemelten kezelve a geopolitikai
kutatásokat;

FELELő;SÉG feiezet X. cikk

értékelésére kizárólag a tudománv művelői iogosultak,

célcsoport: a biztonságpolitikával foglalkoző szakmai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők létszáma: kb: 2 000
főbb eredményei:

- folytatjuk A kibertértér geopolitikája ismeretterjesztő könyv kiadási előkészületeit;

) F,zenúj célt bejegyezte a Fővárosi Bíróság l1.Pk.60.503l20O3l11 számúr r,égzése.



- rendszeresen ré§zt veszünk a miniszterelnöki
Program rendezvényein, amely az Innovációs és

megbízott á|tal vezetett Digitális Jólét
Technológiai Minisztérium kereteiben

folytatódik;

- elkészítettük javaslatainkat a megújított
stratégiához;

nemzeti KFI (kutatás, fejlesztés, innováció)

- részt veszÜnk a startup ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (például a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ meghívásainak teszünk eleget);

- a média-megielenéseinkben is tájékoztatjuk a közvéleményt a kutatási eredményeinkről;

- Budapest III. kerület Óbuda-nékásmegyer euroatlanti integrációja
l közfeladat i o s,szabál 1 5.

eS bizt

célcsoport: a Budapest, III. kerüIeti lakosok
részesülők létszáma: tárgyévben csak közvetetten
főbb eredményei: a tárgyévben a kerületre vonatkozó speciális programot nem
hajtottunk végre, c§ak az általános integrációs programok hatottak ki erre a
célcsoportra. Továbbra is figyelemmel kísérjük a III. kerület megielenő
pályázatait.

A célok elérése érdekében közvetetten, és/vagy az erre irányuló szerződ,és alapján
közvetlenüI, v égezhető közfeladatok:

o Euroatlanti integrációból eredő feladatok végrehajtásáról való gondoskodás,
szakmai kapcsolatok szervezése

12l20I0. rVII. 1. let XI.
A KULUGYM, SZAKPOLITL ES HATASKORE

II4. § a\ és b), valamint a ll5. § (l\ a-d) és g\ pontjail .

célcsoport: brüsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, nemzetközi civil
szervezetek
részesülők létszáma: kb: 300 fő
főbb eredményei: a brüsszeli döntés-e|őkészítő anyagok figyelemmel kísérése,
ÖnállÓ petíciós javaslatunk sorsának követése a szeméIyek szabad áramlásának
biztosítására, együttműködünk a Global Financial Integrity elnevezésű
nemzetkőzi civil szervez ettel.

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

És rurtÓssÉe feiezet xv. cikk
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intézkedésekkel segíti,

időseket és a foevatékkal élőket,
2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről3. § (2) a) és b) /;

célcsoport: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
magyar lakosság (beleértve a budapesti III. kerületi lakosokat)
közvetlen részesülők létszáma: kb: 50 fő
főbb eredményei: a KIM Emberi Jogi Kerekasztalának keretében az az
átláthatő s ágot elő s e gítő j av a s I atok tá m o gatá s a.

emberi és állampolgári jogok védelme

És FELELÓSsÉG feiezet t. cikk (1,\ 

^Z 
EMBER sértheteIlen és ell'degeníthetetlen alapvető

2011. évi CXI. tv, az alapvető jogok biztosáról 2. § a). b). c). d) /:

célcsoport: a médián keresztül a magyar lakosság (beleértve a budapesti III.
kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: kb: 100 000 fő
főbb eredményei: továbbra is kiemelten kezeljük a szólás-, és sajtószabadság
kérdéseit, előkészítjük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
munkájába való bekapcsolódásunkat.
Figyelemmel kísérjük a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén
támogatjuk a ONE.org petíciós kezdeményezéseit.

fogyasztóvédelem

célcsoport: hazai Újságírók, döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
magyar lakosság (beleérfve a budapesti III. kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: 0 fő
főbb eredményei: pénzügyi tehetőségek hiányában 2014-őta a pénzügyi
biztonságot elősegítő Seclnfo internetes hírportál működése szünetel.

bűnmegelőzés és az áId,ozatvédelem

az egyes miniszterek. valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 21212010. (VII. 1,) Korm. rendelet VI. FEJEZET A

YMINISZT, ,LITIK4I FELA TASK)RE 3

célcsoport: az ENSZ és a hazai döntés-előkészítők, döntéshozók
részesülők létszáma: kb: 200 fő
főbb eredményei: alapító tagként veszünk részt a Joint Venture Szövetség
Korrupcióellenes munkacsoportja tevékenységében.



E./ Támogatóink 2018 évben

Az alapítványunk magyar magánszemélyektől 1.090.000Ft feltétel nélküli adományt kapott.
KÖltségvetési támogatások koztil NEA műkö dési pályázat keretében 300.000 Ft-ot nyertünk,
rezsi támogatás keretében pedig 22.668 Ft-tal lettek kisebbek kiadásaink. SZJA l"/o-os
felajánlásokat nem gffittink, felkérve a támogatóinkat, hogy szociális, gyermekegészségügyi
célokat Preferáljanak, ennek ellenére az ilyen felajánlásokból 

-io.1ol Ft érkezett
bankszámlánkra.

Budapest 2019. május 3,

a kuratórium elnöke

GeopolltikaiTanócs
Közhasznú Alapítvány
1036 Bp., Ktskorona U, 

,l4, Vl, 31
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