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GEOPOLITIKAI TANÁCS ALAPÍTVÁNY

Egyéb szervezet 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

A./ Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

1./ A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumtól2015 évben elnyert
működési pályázati támogatásból elhatarolt összeget az alábbiak szerint használfuk fel, a
támogatás azonosítőszáma: NEA-NO- 1 5 -M -0I 49 .

A támo gatás .felhasznál ás a

A t ámo g at ás t ár gy év i _fe l h a s z n ál á s ának s z öv e g e s b e mut at á s a :

A do l o gi költ sé gek ftnanszír o zásának ré szl ete zé s e.
- Az ingatlan üzemeltetés jellegű kiadásokból távftítésre 19.918 Ft, fax gép javításara

4.610 Ft összeget számoltunk el.
- Adminisztrációs kiadásokból bankköltségre 5.707 Ft-ot számoltunk.
- Kommunikációs kiadásokból telefon és intemet előfizetésre 25,009 Ft lett elszámolva.

Atámosatás forrása: központi költségvetés
A támo zatás időtarlama : 20I 5.02.2I _ 20I 6.03.20
Támoeatási összeg: 600.000

ebből atárgyévre iutó összeg: 83.836

- tárgyévben felhasznált összeg: 55,244
- tárgyévben folyósított összeg: 0

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Személyi
Doloei 55,244

Felhalmozási
öss"esen 55.244



2.1 A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Publikációs és Kutatási Program pályazatán
2015 évben 15.000.000 Ft támogatást nyertünk el a,,Virtuális tér geopolitikája" témájú
kutatásra. A p ály azati szer ző dé s száma: PAGE O/T S Z l 20 I 5 l 23,

A t1mo g atás .fe l has znál ás a

A t ámo glltás t ár w év i .fe l has znál ás ának s z öv e g e s b emut at ás a :

A személyi jellegű kiadások között van elszámolva az alábbiak:
- akutatásvezető 8 havi megbízási díja 160.000 Ft,
- a projekt adminisárátor 8 havi megbízási díja 240.000 Ft.
- külföldi utazások napidíja 1.308.589 Ft,
- a megbízási díjak és napidíjak után szétmított közteher 1.280.184
- internetes kutatások megbízási díja 400.000 Ft
- Szakirodalom elemzés 600.000 Ft
- Kutató munkák megbízásí dija2.440.000Ft
- Fordítás megbízási díja 75.000 Ft

Dologi jellegű kiadások között vannak elszámolva az alábbiak:
- fordítási kiadások 209.796Ft
- kiadványszerkesáés díja 758.000 Ft
- külfrldi tanulmányutakutazási költsége I.632.793 Ft
- külföldi tanulmányutak szállásköltsége 2.496.82l Ft
- külföldi szakmai rendezvények regisztrációs díja 859.002 Ft
- projekt számvitele 4hőnap 254.000 Ft
- zárőtanulmány nyomtatás 104.843 Ft
- irodaszerek97.796 Ft.

A felhalmozási költség egy Toshiba laptop időaranyos értékcsökkenését tartalmazza37.222Ft
összegben.

A támogatás forrása: Más gazdálkodó
A támogatás időtartama: 201 5.09.01 - 2016.08.3 1.

Támosatási összeg: 15.000.000
- ebből atárgyéwe iutó összeg: 9.986.302
- tárgyévben felhasznált összeg: 12.954.046
- tétrsyévben folyósított összeg: 7.500,000

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Személvi 6.503.773
Dolosi 6.413.051
Felhalmozási 37.222
Osszesen 12.954.046



3.1 A civil szervezetek működési célú 2016 évi támogatása keretében a Nemzeti
Együttműködési alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumátől255.000 Ft támogatást kaptunk. A
ttímo gatás azonosító száma: NEA-NO - 1 6 -M-03 9 6.

A támogatás felhasznólása

A t ámo gatás tár gl évi _fel ha s znál ás ának s z öv e g e s b emutat ás a :

A do l o gi ki adások ftnanszír o zásának ré szletezé s e :

- az ingatlan üzemeltetési kiadásokből az alapífvíínyunk székhelyének 6 havi távfritési
dija 58,474 Ft értékben.

- Az adminisztrációs költségek közül a könylvizsgálati díjból 9I.440 Ft és 2 havi
bankköltségből 18.045 Ft lett elszámolva.

- A kommunikációs kiadások 2 havi vezetékes telefon és internet előfizetését
tartalmaztík 2 6 .0 60 Ft értékb en.

- Az Amerikai Kereskedelmi Kamara szal<rnat rendezvényén való részvétel 2 főrck
60.981 Ft összegben

B./ Támogatási program keretében kapott visszatérítendő összegek felhasználása

Az ijzleti évben alapítványunk visszatérítendő támogatást nem kapott.

C.l Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

A 2003 év óta működő szervezettink önkéntes munkán alapuló civil szervezet, amely a
biztonsággal kapcsolatos tudományos kutatásra, valamint azok eredményeinek közösségi célú
hasznosítására koncentrál. Az elmúlt évek során több programban is együttmtiködttink a
határon tűli szervezetekkel, elsősorban a közgazdasági társaságokkal.

Atámogatás forrása: központi költséevetés
A támo satás i dőtartama : 20I 6.03 .3 I -2017,03 .30
Támogatási összeg: 255.000

- ebből atárgyévre iutó összes: I92.822
- tárgyévben felhasznált összeg: 255.000
- tárgyévben folyósított összeg: 255.000

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Személyi
Dologi 255.000
Felhalmozási
Osszesen 255.000



Kutatásaink közül kiemelt téma volt a20I5-20I6 évben a digitális átalakulás, a kiber- és a
virtuális tér geopolitikája. A kutatási eredményeket a Műhelytanulmányok sorozatunkban
tettiik közzé: 20I 6 l l A virtuális tér geopolitikája (tanulmánykötet)

Az eredmén}rek hasznosítására:

- határon átnyuló program keretében előadást tartothrnk Párkányban 2016. október 27-én a
,,Tarsadalmi-gazdasági kohézió a Karpát-medence határmenti térségeiben" címmel
megrendezett nemzetközi tudományos konferencián (megjelentetti.ik a 201612 számban: A
digitális gazdaság geopolitikáj a címmel);

- páIyázatot adtunk be a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz a kötet sokszorosításara
(az év végén minden pályázatottöröltek);

- rendszeresen résá vesziink a miniszterelnöki megbizott áItaI vezetett Digitális Jólét Program
rendezvényein;

- azIgazságugyi Minisáérium Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgrári és Politikai Jogokért
felelős Tematikus MunkacsoportjanáI kezdeményeztük azIntemet, mint alapvető emberi jog
témakörének napirendre vételét (melyre 2017. február 9-én került sor);

- rendszeresen veszünk tészt az Amerikai kereskedelmi kamara Innováció politikai
Célcsoport ülésein;

- bekapcsolódunk az AmCham Digitalizáció Politikai Célcsoport munkájába;

- résú. veszünk a startup ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (például a Budapesti
Y áIlalko zás fej le sáé si Kö zp ont me ghívás ainak te s zünk e l e get) ;

- figyelemmel kísérjiik az ENSZ ITU tevékenységeit, keressük a kapcsolódási lehetőségeket;

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

- civil kampránl készítettiink elő ,,A biáonságos felhőhasználat elősegítése Magyarországon"
témakörében. A javaslatot eljuttattuk a GE budapesti képviselőjének.

Aktív tagjai vagyunk az lgazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb
Polgrári és Politikai Jo gokért felelő s Tematikus Munkac soportj ának.

Folytatjuk az egyittmúködést a pénzngyi biáonsággal foglalkozó washingtoni székhelyű
Global F'inancial Integrity Task Force-val,

Rendszeresen hívnak minket biztonságpolitikai témájú műsorokba a magyar médiumok,
leggyakrabban az MR Kossuth adó és a Lánchíd rádió, ahol szakértőként tájékoztatjllk a
közvéleményt,

Részt vesziink a JYSZ és AmCham tevékenységeiben. Lehetőségeinkhez mérten vosztink
részt, az ENSZ munkájában, különös tekintettel azITU-ra. Az ECOSOC speciális konzultatív
státusz által adott lehetőségeinket nem feladva előkészítjtik a bekapcsolódást az emberi jogi



kérdésekbe is. Fenntartjuk az EU-s intézményeknél meglévő átláthatősági nyilvántartásban
lévő stáfuszunkat.

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

- fő cé|: az atlanti gondolat népszerűsítésel

valamenn},i népével és országával./:

célcsoport: a rádióhallgató és TV néző lakosság
részesülők létszámaz kb: 200.000
főbb eredményei: a magyar médiában rendszeres szakértői meghívással
rendelkezünk az MR Kossuth adójához és a Lánchíd rádiőhoz, ahol képesek
vagyunk a fenti célt képviselni; tárryévben eseti meghívást kaptunk még az
ATV-hez, és a DIGI TV-hez.

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

FE,LELő1SÉG feiezet X. cikk

célcsoport: a biztonságpolitikával foglalkoző szakntai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők |étszáma: kb: 200 000
főbb eredményei:

- a kutatási eredményeket a Műhelytanulmányok sorozatunkban tettük közzéz 201611 A
virtuális tér geopolitikáj a (tanulmánykötet) címmel;

- határon átnyúló program keretében előadást tartottunk Párkányban 2016. oktőber 27-
én a ,,Társadalmi-gazdasági kohézió a Kárpát-medence határmenti térségeiben" címmel
megrendezett nemzetközi tudományos konferencián (megielentettük a
Műhelytanulmányok sorozatunk 201612 számában: A digitális gazdaság geopolitikája
címmel);

l Ezenúj célt bejegyezte a Fővárosi Bíróság 11.Pk.60.503l2003lII száművégzése,



- pá|yázatot adtunk be ^ Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz a kötet
sokszorosítására (az év végén minden pályázatot töröltek);

- rendszeresen részt veszünk a miniszterelnöki megbwott á|ta| vezetett Digitális Jólét
Program rendezvényein;

- az lgazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgári és Politikai
Jogokért felelős Tematikus Munkacsoportjánál kezdeményeztük az Internet, mint
alapvető emberi jog témakörének napirendre vételét (melyre 2017. február 9-én került
sor);

- rendszeresen veszünk részt az Amerikai kereskedelmi kamara Innováció politikai
Célcsoport ülésein;

- bekapcsolódunk az AmCham Digitalizáció Politikai Célcsoport munkájába;

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

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

- civil kampányt készítettünk elő ,,A biztonságos felhőhaszná|at elősegítése
Magyarországon" témakörében. A javaslatot eljuttattuk a GE budapesti képviselőjének.

- Budapest III. kerület Óbuda-Békásmeryer euroatlanti integrációja

2011. évi CL)O(XIX. tv. Magyarország helyi önkormánvzatairól 13. § (1) 2 /.

célcsoport: a Budapest, III. kerületi lakosok
részesülők létszáma: tá rgyévb en csak közvetetten
főbb eredményei: a tárgyévben 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 alapján
közvetlenül, v égezhető közfelad atok:

o Tudományos tevékenység, kutatás

FELELőSSÉG feiezet X. cikk

meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

értékelésére kizárólae a tudománv művelői iogosultak.



célcsoport: a biztonságpolitikával foglalkoző sza|<mai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők |étszámaz kb: 200 000
főbb eredményei:

- határon átnyúló program keretében előadást tartottunk Párkányban20l6. oktőber 27-
én a,,Társadalmi-gazdasági kohézió a Kárpát-medence határmenti térségeiben" címmel
megrendezett nemzetközi tudományos konferencián (megielentettük a 201612 számban:
A digitális gazdaság geopolitikája címmel);

- pá|yázatot adtunk be a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz a kötet
sokszorosítására (az év végén minden pá|yázatot töröltek);

- rendszeresen részt veszünk a miniszterelnöki megbízott á|ta| vezetett Digitális Jólét
Program rendezvényein;

- az lgazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgári és Politikai
Jogokért felelős Tematikus Munkacsoportjánál kezdeményeztük az Internet, mint
alapvető emberi jog témakörének napirendre vételét (melyre 2017. február 9-én került
sor);

- rendszeresen veszünk részt az Amerikai kereskedelmi kamara Innováció politikai
Célcsoport ülésein;

- bekapcsolódunk az AmCham Digitalizáció Politikai Célcsoport munkájába;

- részt veszünk a startup ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (például a
Budap esti Y álla|kozásfej lesztési Központ m eghívás ainak teszünk ele get) ;

- firyelemmel kísérjük az ENSZ ITU tevékenységeit, keressük a kapcsolódási
lehetőségeket;

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

- civil kampányt készítettünk elő ,,A biztonságos felhőhaszná|at elősegítése
Magyarországon" témakörében. A javaslatot eljuttattuk a GE budapesti képviselőjének

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

ladat- és hatásköréről szóló 2I2l20I0. íVII. 1,) Korm. l
FEJEZET A KULÜGYMINISZTER SZAKPOLITIKAI FELADAr- ÉS HALÁSKÓRE
114. § a) és ó). valaninr a 115. § (1) a-d) és g) pontjai/.



célcsoport: brüsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, nemzetközi civil
szervezetek
részesülők |étszámaz 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 nemzetkőzi civil szerlezettel. Tevékenyen veszünk részt az AmCham
Magyarország életében.

o hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

És FELELőSSÉG feiezet Xv. cíkk

intézkedésekkel seeíti.

időseket és a fogvatékkal 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
esélyegyenlőségi j avaslatok támogatása.

o emberi és állampolgári jogok védelme

201 1. 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 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 nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén
támogatjuk a ONE.org petíciós kezdeményezéseit.

o fogyasztóvédelem

célcsoport: hazai újságírók, döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
magyar lakosság (beleértve a budapesti nI. kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: 0 fő
főbb eredményei: pénzügyi lehetőségek hiányában 20l4-őta a pénzügyi
biztonságot elősegítő Seclnfo internetes hírportál működése szünetel.

o bűnmegelőzés és az áld,ozatvédelem



hatásköréről szőlő 2I2l20I0. (,YIJ. |.\ Korm. rendele! VI. FEJEZET A
natücyuttwszran sz,qrpourrc.u rztlnlr- rs ulrÁsróna zl. § cl t.

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

E./ Támogatóink

A Nemzeti E5rüttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumtól a "Civil
szewezetek működési célú támogatása 2016" című pályázaton 255 000 Ft támogatásban
részesülttink. Az Arlion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től 215.000 Ft feltétel nélküli
adományt, valamint magyar magánszemélyektől 1.492.400 Ft feltétel nélküli adományt és
34.454 Ft SZJA 17"-os felajánlást kaptunk 2016 évben..

Budapest 2017. május 2.

kuratóriumi elnök

|036 8p., Kb{<otorra u.'r+. vr
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