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GEOPOLITIKAI TANÁCS ALAPÍTVÁNY

E$réb szervezet20ls. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

A./ Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

1.1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a Nemzeti Együttrntiködési Alap keretében
600.000 Ft működésipályazati támogatást nyert el az alapítványunk. Az elszámolandó összeg
I0 %-át önerőből kellett ftnanszírozni, így 666.668 Ft-tal kellett elszámolni. A támogatái
azonosítószáma: NEA-NO- 1 5-M -01 49.

A t ámo g at á s .fe l ha s znál á s a

A t ám o g at á s t ár gy év i .fe lhas z nál á s án ak s z öv e ge s b e mut at á s a :

A dolo gi kö lts é gek ftnanszít o zás ának ré szletezé s e :

- Az ingatlan üzemeltetés jellegű kiadásokból távflítésre 82.785 Ft, éramdíjra 19.490 Ft,
kulcskészítésre 3.249 Ft összeget számoltunk el.

- Adminisztrációs kiadásokból bankköltségre 68.590 Ft, irodaszerre 9.7II Ft,
könywizsg áIatra 9 I.440 Ft-ot számoltunk.

- Kommunikációs kiadásokból mobil telefonra 94,1l2 Ft, vezetékes telefonra 59.557 Ft,
internet előfizetésre 48.87I Ft, weblap fenntartásra13.698 Ft lett elszámolva.

- Humánerőforrás fejlesztési kiadások fedeztékkét konferencián való részvételt.
- Az egyéb kiadások foto költséget tartalmaznak 6.390 Ft értékben.

A támogatás forrása: Központi költségvetés
A támo gatás i dőtartama : 20I 5.02.2I _ 20I 6.03,20
Támogatási összeg: 600.000- ebből atángyévre iutó összeg: 5I6.I64

- tárgyévben felhasznált összeg: 544.756
- tárgyévben folyósított összeg: 600.000

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Személyi
Dologi 544.156
Felhalmozási
Osszesen 544.756



2,/ Geopolitikai Alapítvány Publikációs és Kutatási15. atást nyertiink el a ,,Virtuális tér geopolitikája''páI áma: PAGEO/TSZ12}L5]L3.

A támo qatás _felhas ználása

Program páIyazatán
támájí kutatásra. A

A támogatás forrása:
A támogatás időtartama: 201 5.09.01 - 201 6.08.3 1.
Támogatási összeg: 15.000.000- ebből a térgyévrejutó összeg: 5.013,698- tárgyévben felhasznált összeg: 2.045.954- tárgyévben folyósított összeg: 7.500.000

vissza nem térítendő

Személvi 518.546
Dologi 1.509309
Felhalmozási 18.099
Osszesen 2.045.954

- A személYi kiadások kOzött van elszámolva a kutatásve zető 4 havi megb izási díja
80.000 Ft, a projekt adminisúrátor 4 havi megbízási díja 120.000 Ft. Két külfrldi
utazás naPidíja 220.134 Ft, a megbízási díjak és napidíjak után számított köáeher
98.412Ft

- A dologi kiadások 3 külÍöldi tanulmányút (USA. Svájc, Kína) utazási és vízum
költségét 9 5 4.493 Ft-ot, szálláskcilts égét, 5 5 4,81 6 Ft-ot tartalmazza.- A felhalmozásiköltség egy Canon scanner 18.099 Ft-os értékéttartalmazza.

3.1 DePartment of Science and Technology Studies University College London támogatta a
BrÜsszelben 2015.01.28-án tartott ,,Civil Society in Research and Innovation What,s Next,,
rendezvényen való megj elenésünk felmerülő költs é geit.

A támo gat ás _fe lhas znál ás a

A támogatás forrása: Nemzetközi fonás
A támogatás időtartama: 2015.02.28

73.685
- ebből atátrgyévre.jutó összeg: 73.685
- tárgyévben felhasznált összeg: 73.685
- tárgyévben folyósított összeg: 73.685

vissza nem térítendő
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- A dologi kiadások az utazási költségeket, a repülőjegy árát Brüsszelbe és vissza
19.302 Ft-ot, a szálloda számlát 3I.262 Ft-ot, valamint a helyi közlekedésre fordított
23 . 12 I Ft-ot tartal mazza.

B./ Támogatási program keretében kapott visszatérítendő összegek felhasználása

Az iszleti évben alapítvanyunk visszatédtendő támogatást nem kapott.

C.l Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

A 2015-ben elsősorban ahazaí média támogatására, a ttírsadalom kiegyensúlyozott szakmai
tájékoztatására törekedtünk. Ennek érdekében folyamatosan figyelttik iiazai és anemzetközi
sajtót, és kivétel nélkül eleget tettiink a médiafelkérésekneL. Kiemelt partnenink az MR
Kossuth Rádió, ezen kívül azMl, az ATY, aHír24, aLánchíd, Rádió, á Cluss FM és más
médiumok is megkerestek bennünket. A szakértett témrák a következők voltak (a teljesség
igénYe nélkÜl): Magyarország biztonságpolitikai helyzete, kihívásai, különös tekintettel a
KarPát-medencére, Ukrajna, Szíria, transzatlanti kapcsolatok, globális kihívások és
megoldások.

A nemzetközi kapcsolatrendszerünkben kihasználtuk a virtuális térhez kapcsolódó kutatás
adta lehetőségeket. Elmélyítjiik a kapcsolatot az ENSZ -el és az ahhozköt-ődő Nemzetközi
TávkÖzlési Unióval. Résá vetltink az ENSZ ECOSOC New Yorkban megtartott, a Központi
Igazgatásr ől r endezett l 4 . szakértői bizottsági ülé s én.

Kiemelt figyelmet fordítunk az Evőpai Unióval való kapcsolatok fejlesáésére. Tagjai
vagYunk a Kereskedelmi Főigazgatőság Moldova tanácsadó csoportjának, melyb.r, áo
tevékenYségtinket a moldáv politikai komrpció magas szintje-miatti tiltakolásképpen
ideiglenesen felftiggesztettük. 20t5. január 28-án Brüsszelben részt vettünk ,,A civil
társadalom szerepe a kutatás és innováci őban" elnevezésű rendezvényen.

Kutatói pályazatot nffitottunk be a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány nyílt kiírás ára. A
vissza nem térítendő támogatás lehetővé teszi számunkra,hogy kutaócsopórtót ,".*ezúfutk a
,,A virhrális tér geopolitikája" című téma kidolgozásara. A zátőtanulmány 2016 augusáus
végére készül el, széles köni terjesztésére újabb pályazatot fogunk benyujtani. Előnyben

Személyi
Dologi 73,685
Felhalmozási
Osszesen 73.685



részesítjÜk a témával kapcsolatos nemzetközi kapcsolatépítési lehetőséget jelentő
szakkonferenciákon való részvételt ( pl.: 6th Global Cybeispace Cboperation summig 

"

A virtuális tér kutatására tekintettel kapfunk meghívót a wuzheni (Kína) internetes
világtalálkozőta. Ezen a találkozőn lehelőség volt fát ültetni, a találkoző helyszínéül szolgáló
konferencia központ melletti parkban. Btttint ezzel alehetőséggel, így 

"gy"il"., -ugya, óirril
szewezetként egY KÍnában elültetett, néwel ellátott fa is jelzi elkötelezettségiinkeimind, az
Internettel kaPcsolatos kutatások folytatására, mind a nernzetközi együttmiködésben való
részvételiinkre.

A Joint Venture Szövetség és az Amerikai Kereskedelmi Kamara AmCham-Budapest
kÜlÖnböző bizottságaínak munkájában, valamint más rendezvényeken vettiink részt 

^(pl.:

vállalatvezetői találkoző dt. Pálinkás József NKFIH elnökével). Ez utőbbinál meghíÜst
kaptunk az Innovation Task Force tagaiközé.

KaPcsolatot ápolunk számos hazai és nemzetközi civil és szakmai szewezettel. Támogató
tagjai vagyunk a Pénziigyi Átláthatősag Koalíció (Financial Transparency Coalition)
washingtoni székhelyű civil hálőzatnak. Rendszeresen részt vesztink a bécsi Diplomáciá
Akadémia rendezvényein.

FigYelemmel kísérjiik az Emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi trendeket,
nézetazonosság esetén támo gatj uk a ONE. org petíció s kezdeményezéseit.

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

- fő cél: az atlanti gondolat népszerűsítésel
/ Kclzfeladat ioeszabálvhely: Magyarorszás Ai 11.

emberiség fenntartható feilődése érdekében eeyüttműködésre törekszik a vilás
valamennyi népével és országával./:

célcsoport: a rádióhallgató és TV néző lakosság
részesülők |étszámaz kb: 200.000
főbb eredményei: a magyar médiában rendszeres szakértői meghívással
rendelkezÜnk az MR Kossuth adójához és a Lánchíd rádiőhoz, ahol képesek
vag5runk a fenti célt képviselni; tárgyévben eseti meghívást kaptunk még az
ATV-hez, az RTL Klubhoz, és azMl-hez.

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

FELELÓSSÉG feiezet x. cikk

ikk

I Ezenúj célt bejegyezte a Fővárosi Bíróság l1.Pk,60.503l2003lll száművégzése.
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értékelésére kizárólag a tudománv művelői iogosultak.

célcsoport: a biztonságpolitikával foglalkoző sza|<mai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők |étszámaz kb: 1000
főbb eredményei: kutatócsoportot hoztunk létre a ,,Virtuális tér geopolitikája''
kidolgozására, a kutatás záró dokumentuma 2016 augusztus végére készül el.

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer euroatlanti integrációja

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2 /.

célcsoport: a Budapest,III. kerületi lakosok
részesülők létszáma: tárgyévben csak közvetetten
főbb eredményei: a tár5révben a kerületre vonatkozó speciális programot nem
hajtottunk végre, csak az általános integrációs programok hatottak ki erre a
célcsoportra. Továbbra is figyelemmel kísérjük a III. kerület megielenő
pá|yázatait.

A célok elérése érdekében közvetetten, és/vagy az erre irányuló szerződés atapján
közvetlenül, v égezhető közfeladatok:

o Tudományos tevékenység, kutatás

FELELÓS'ÉG feiezet X. cikk

meehatározott keretek között a tanítás szabadságát.

értékelésére kizárólae a tudománv művelői ioeosultak,

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarorszás,helviönkormánvzatairől13. § í1) 2. /:

célcsoport: a biztonságpotitikával foglalkozó szakmai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők létszámaz kb: 1000
főbb eredményei: kutatócsoportot hoztunk létre a ,,Virtuális tér geopolitikája"
kidolgozására, a kutatás záró dokumentuma 2016 augusztus végére készül el.



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

Közfe lvhel ,alamint

feladat- 21201
AK ILITL |AT-

114. § a) és ót, valarzlinla 115. § (1) a-d\ és g\pontiai/.

célcsoPort: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, nemzetközi civil
szervezetek
részesülők létszáma: kb: 300 fő
főbb eredményei: rendszeres kapcsolattartás a brüsszeli döntés-előkészítőkkel,
Önálló Petíciós javaslatunk sorsának figyelemmel kísérése a személyek szabad
áramlásának biztosítására, együttműködünk a Global Financial Integrity
elnevezésű nemzetközi civil szervezettel. Tevékenyen veszünk részt az AmCham
Magyarország é|etében, meghívást kaptunk az Innovációs Task Force-ba.
Tagiai vagyunk az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatőság Moldova
tanácsadó csoportjának, melyben való tevékenységünket a moldáv politikai
korrupció magas szintje miatti tiltakozásképpen ideiglenesen felfüggesztettük.
2015. január 28-án Brüsszelben részt vettünk ,,A civil társadalom szerepe a
kutatás és innovációban" elnevezésű rendezvényen.

o hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

És rrtrtÓssÉo feiezet xv. cikk

intézkedésekkel segíti.

időseket és a foevatékkal élőket.
2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) és b) /:

célcsoport: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítő|l, 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
esélye5renlőségi j avaslatok támogatása

emberi és ál!ampolgári jogok védelme

FELELCSSEG feiezet l. cikk (1| AZ EMBER sérthetetlen és elideeen

201l. évi CXI. tv. az alapvető iogok biztosáról 2. § a). b). c). d) /:

célcsoport: a médián keresztül a magyar lakosság (beleértve a budapesti III.
kerületi lakosokat)
részesülők létszámaz kb: 200 000 fő
főbb eredményei: továbbra is kiemelten kezeljük a sajtószabadság kérdéseit,
több alkalommal felhívtuk a figyelmet a német sajtószabadság gondjaira.
Figyelemmel kísérjük a nemretkőzi trendeket, nézetazonosság esetén
támogatjuk a ONE.org petíciós kezdeményezéseit.
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célcsoPortz hazai Újságírók, döntés-előkészítők, döntéshozó§ követetten a
maryar lakosság (beleértve a budapesti III. kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: 0 fő
főbb eredményei: pénzüryi lehetőségek hiányában 2014-őta a pénzügyi
biztonságot elősegítő Seclnfo internetes hírportál működése szünetel.

o bűnmegelőzés és az áldozatvédelem
1994. 2.§Q

2I2/20l0. ryII. 1
,EZET

,LIT, DAT- ,oRE 
37.

célcsoport: az ENsz és a hazai döntés-előkészítők, döntéshozók
részesülők létszáma: kb: 200 fő
főbb eredményei: rendszeres kapcsolattartás az ENSZ Drog és Bűnözésellenes
Hivatalával, az ENSZ ECOSOC speciális konzultatív státuszának elnyerése;
több munkacsoportban is folytatunk a Kormány 110412012. (IV.6.) Korm.
határozatában foglalt Kormányzati Korrupció-ellenes fellépésénél jogszabály-
e|Őkészítő és véleményező tevékenységet. Munkacsoportok: Anti-korrupciós
szakértői munkacsoport érdekérvényesítési alcsoportja, Korrupciós
kockázatok vusgálata munkacsoport, Korrupció-megelőzési tájékoztatesi
kampány munkacsoport.

E./ Támogatóink

A Nemzeti Eg5rüttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumtól a ''Civil
szewezetekműködési célú támogatása2Ot5" című pályáaaton 600 000 Ft, a Pallas Athéné
Geopolitikai Alapítvány ,,Publikációs és Kutatási Program" pályázatán 15.000.000 Ft
támogatásban részesültiink, a Department of Science and Technology Studies University
College-től 73.685 Ft költségtérítésben részesültiink, valamint magyar magánszemétyektől
1 000 000 Ft adományt és78.263 Ft SZJA l%o-os felajánlást kaptunk 2015 wben,.

Budapest 2016. nrájus 2.

Q üa-
kuratóriumi elnök

o fogyasztóvédelem
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