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GEOPOLITIKAI TANÁCS ALAPÍTVÁNY

Eryéb §zemlezet2017. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

A.lTámogatási Program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

Aziizleti évben alapítványunk végleges jelleggel támogatást nem kapott.

B./ Támogatási program keretében kapott visszatérítendő összegek felhasználása

Az ilzleti évben alapítványunk visszatédtendő támogatást nem kapott.

C.l Az íizleti évben végzettfőbb tevékenységek

A Geopolitikai Tanács Közhasznú A aránt aktív
tevékenységet folytat. Önkénteseink onftottuk,
hogy a szűkös anyagi erőforrások me , Éggetlen
civil tevékenység.

2017 évben a következő tevékenységeket végeztilk:

- Kutatói tevékenységtink a geopolitikai és az innovációs kutatásokrafőkuszáI, ezek
eredménYeit pedig a széles közönség szátmára ingyenesen tessztik elérhetővé.
Rendszeres enrésztveszünk a magyar kut atőintézetek és a Bécsi Diplomáciai Akadémia
előadásain, konferenciáin;

- KÜlftldi tevékenységeink közíil kiemelkedik az ENSZ-el való kapcsolattartás.2017-
ben megújítottuk a Gazdasági és Szociális Tanácsban korábban elnyert speciális
konzultatív sátuszunkat. Képviseltetttik magunkat az ENSZ Komrpció-ellenes
EgYezmény 7. Konferenciáján. Figyelemmel kísérjük az ENSZ ITU tevékenységét,
keressiik a kapcsolódási lehetőségeket;

- A transzatlanti kapcsolatot awashingtoni székhelyű Financial Transparency Coalition
elnevezésű NGO-n keresztül erősítjiik, résá vettiink annak eves konierenciáján
Finnországban;

- Továbbra is kiemelten kezeljük a szólás-, és internetszabadság kérdéseit,
előkészítjtik azEurőpai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek a sajtóval és a
szólásszabadsággal kapcsolatos tevékenységébe való bekapcsolódásunkat.
FigYelemmel kísérjiik a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén támogatjuk a
ONE. org petíciós kezdeményezéseit.

- AzIgazságngyi Minisáérium Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága Egyéb Polgári
és Politikai Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport tagiakértt ,,Az internethez való



hozzáférés mint emberi jog" témakörét javasoltuk megvitatni (melyre 2017. február 9-
én kerÜlt sor). Részt vettiink a 10. Budapest Emberi rogi rOrum rendezvényein;

Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyar Tagozata
valamint a Digitallzáció Politikai Célcsoport iilésein,
etett, hogy az éves tagdíj összegét inkább a honlapunk

me gúj ítására fordítj uk;

ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (a Budapesti
özpont, a DigitáJis Jólét Program, az Informatikai
stb. meghívásainak tesztink eleget);

- Résá vesziink a Joint Venture Szövetség tevékenységeiben (azlnnovációs, valamit a
Komrpció-ellenes bizottságaiban) ;

- FigYelemmel kísérjiik a hasonló profillal rendelkező civil szervezetek tevékenységeit,
meghívásaiknak igyeksztink eleget tenni;

t biztonságpolitikai témájú műsorokba a magyat
MR kossuth adó és aLánchíd rádiő, ahol szakértőként

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):

- fő célz az atlanti gondolat népszerűsítésel

valamennyi népével és országával./:

célcsoport: a rádióhallgató 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
vagyunk a fenti célt képviselni.

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

FELELÓSSÉG feiezet X. cikk
m

er

manvos igazság kérdésében az állam dönteni
értékelésére kizárólag a tudománv művelői iogosultak.

I Ezenúj célt bejegyezte a Fővárosi Bíróság 11.Pk.60.503l2003ltl száművégzése.
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célcsoPort: a biztonságpolitikával foglalkoző szal<mai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők létszáma: kb: 2 000
főbb eredményei:

- folYtatjuk A kibertértér geopolitikája ismeretterjesztő könyv kiadási előkészületeit;

- rendszeresen részt veszünk a miniszterelnöki megbízott által vezetett Digitális Jólét
Program rendezvényein;

, az lgazságÜgyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgári és politikai
Jogokért felelős Tematikus Munkacsoportjánál kezdeményúiit az Internet, mint
alaPvető emberi jog témakÖrének napirendre vételét (melyre 2017. február 9_én került
sor);

- Rendszeresen részt vettünk az Amerikai Kereskedelmi Kamara Maryar Tagozata
Innováció Politikai Célcsoport, valamint a Digitalizáció politikai Célcsoport iitosein , míE
az év végén az a dőntés született, hogy az éves tagdíj összegét inMÜb a honlapunÉ
megújítására fordítj uk;

, részt veszÜnk a startup Ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (példáut a
Budap esti y állakozásfej lesztési közp ont meghívás ainak teszünk ele get) i

- a média-megielenéseinkben is tájékoztatjuk a közvélem ényt akutatási eredményeinkről;

- Budapest III. kerület Óbuda-nékásmegyer euroatlanti integrációja
l Közfeladat iosszabályhelv: Masvarors zás Alantőrvénve OO11 Ántili

célcsoport: a Budapestr III. kerületi lakosok
részesülők létszámaz tárg5révb 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 Íi5,,elemmel kísérjük a III. kerület megielenő
pályázatait.

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

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

-es lő 2I
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1l4. § a\ és bI, valamint a I15. § (.I\ a-d) és g) pontjail.
FELA TASKo



célcsoPort: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, nemzetközi civit
szervezetek
részesülők létszáma: kb: 300 fő

s-előkészítő anyagok
követése a személyek
Global X'inancial

nemzetközi civil szervezettel.

C hátránYos helYzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
/ KöZfeladat iOeszabálvhelvek: MApvarnrczÁo LlantÁntÁnrra /1ní 1 4^-ili- 1í \ caAh^

figyelemmel kísérése,
. szabad áramlásának
Integrity elnevezésű

célcsoPort: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozóko követetten a
maryar lakosság (beleértve a budapesti III. kerületi lakosokat)
közvetlen részesülők létszámaz kb: 50 fő
főbb eredménYei: a KIM Emberi Jogi Kerekasztalának keretéb en az az
átláthatő s ágo t elő s e gítő j ava s lato k tám o ga tá s a.

céIcsoPort: 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 szólás_, és sajtószabadság
kérdéseit, előkészítjük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
munkájába való bekapcsolódásunkat.
Firyelemmel kísérjük a nemzetkőzi trendeket, nézetazonosság esetén
támogatjuk a ONE.org petíciós kezdeményezéseit.

foryasztóvédelem

célcsoPortz hazai Újságírók, döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
maryar lakosság (beleértve a budapesti III. kerületi lakosokat)
részesüIők létszáma: 0 fő
főbb eredményei: pénzüryi tehetőségek hiányában 2014-őta a pénzügyi
biztonságot elősegítő Seclnfo internetes hírportál működése szünetel.

bűnmegelőzés és az áIdozatvédelem

emberi és állampolgári jogok véde!me
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rendelet V,
)AT-

cólcsoport: az ENsz és a hazai döntés-előkészítőtg döntéshozók
részesülők |étszáma: kb: 200 fő
főbb eredményei: alapító tagként veszünk részt a Joint Venture Szövetség
Korrupcióellenes munkacsoportj a tevékenységében.

E./ Támogatóink

Az alaPÍtv|Ínyunk magyar magánszemélyektől 2.260.000 x,t feltétel nélkiili adományt és
36.184 Ft SZJA 17o-os felajánlást kapott 20t7 évben.

Budapest 2018. május 11.

37.

kuratóriumi elnök
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16 Bp., Kbkoíon8 u. 14. Vt 3.1,
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