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A Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány Magyar - Német Központja kuratóriumi határozat 
alapján jött létre.  
 
Célja, hogy az Alapítvány meglévı, és szerteágazó, a német nyelvterületet – ezen belül elsısorban 
Németországot – felölelı külügyi, biztonságpolitikai, gazdasági, társadalmi kapcsolati tıkéjét 
kanalizálja, további együttmőködési lehetıségeket kutasson fel, és figyelemmel kísérje a 
németországi kül-, bel-, és biztonságpolitikai folyamatokat, különös tekintettel a magyar-német 
bilaterális relációt illetıen, illetve Németországnak az Európai Unióban betöltött vezetı 
szerepére.  
 
A Magyar - Német kapcsolatok hagyományosan kitőnıek, úgy a politikai, diplomáciai, mint a 
gazdasági terület tekintetében. A két ország aktívan vesz részt mind az EU, mind a NATO 
keretén belül mindazon feladatokban, amelyek az euro-atlanti együttmőködés folyamatos 
megújítását és erısítését szolgálják. 
 
A Magyar - Német Központ megalakulásakor három célt tőzött ki maga elé, amellyel a maga 
részérıl a civil együttmőködés síkján kíván ezen folyamatokhoz hozzájárulni: 
 

1. A meglévı kapcsolatrendszer megtartása mellett új, szakmai együttmőködési lehetıségek 
felkutatása itthon és Németországban, 

 
2. A legfontosabb, a két országot, az Európai Unió mőködését, és biztonságpolitikai síkon a 

NATO-ban vállalt szerepek alapján, tanulmányok készítése, amelyek a civil szférából 
érkezı magas szintő, szakmailag alátámasztott kutató-elemzı munka eredménye, és 
felhasználhatók kutatási célokra, de a döntéshozók számára is plusz információkkal 
szolgálnak, 
 

3. Pályázatok kiírása, amelyek publikációs és megjelenési lehetıséget biztosítanak – 
szigorúan vett szakmai alapon – mindazon kutatók, a téma iránt érdeklıdı felsıfokú 
tanulmányokat, vagy annál magasabb szintő (PhD) képzésben részesülı személyek 
számára, akik a témával valamilyen szinten foglalkoznak, vagy a jövıben pályafutásuk 
összefügg a magyar-német kapcsolatok bármelyik szintjével. A legeredményesebb 
dolgozatok széleskörő és folyamatos publikálása. 
 

Az elmúlt 2009-es esztendı Németországban a választások éve volt. Nyugodtan mondható, hogy 
választási „nagyüzemként” mőködött az ország. A helyi és tartományi választások mellett 
megkülönböztetett figyelmet érdemelt a hagyományosan szeptember végén megtartott Szövetségi 
Parlamenti választás.  
 
Számos egyeztetést folytattunk olyan szakemberekkel, akik évtizedes szakmai pályafutásuk 
tapasztalatuk alapján, tanácsaikkal járultak hozzá a Központ minél eredményesebb mőködéséhez. 
Ezek közül kiemelkedik a Budapestre akkreditált Német Nagykövettel történt személyes 



 

találkozó, aminek eredményeképpen megtapasztalhattuk Nagykövet Asszony tevékenységünk 
iránt mutatott érdeklıdését. 
 
A Központ szakmai jövıjét érintı eredményes beszélgetést folytattunk Peisch Sándor úrral, a 
Magyar Köztársaság Berlinbe akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövetével. Számos új 
információval gazdagított ez az eszmecsere, amelyet a Központ elıtt álló feladatok eredményes 
elvégzése érdekében hasznosíthatunk. A két- és többoldalú – az EU-s együttmőködésbe is 
ágyazott – kapcsolatrendszerben mozgó szakértıkkel, egyetemi professzorokkal, diplomatákkal 
való kapcsolatfelvételhez számos javaslatot kaptunk Nagykövet Úrtól. 
 
A 2010-es évre négy területen kívánjuk – figyelembe véve a Központ létrejöttekor meghatározott 
feladatokat – tevékenységünket még aktívabbá tenni: 
 

1. A kapcsolatrendszer hazai és külföldi (Németország, Ausztria, Svájc) bıvítését személyi és 
intézményi szinten egyaránt, 

 
2. A Magyarországra akkreditált sajtótudósítókkal kapcsolatok kialakítása, továbbfejlesztése, 

kerekasztal beszélgetések szervezése a területet érintı aktuális és érdeklıdésre számot 
tartó kérdésekrıl, 
 

3. (Társ)alapítványokkal való együttmőködés, kutatási, tanulmányi, képzési területen 
egyaránt, 
 

4. Magyarország 2011. január-június között az EU soros elnöki tisztét tölti be. Németország 
tapasztalatai számunkra is fontosak, ezek áttekintése, hasznosítása Hazánk számára is 
fontos (lehet), szeretnénk ezen a területen is a meglévı eszközökkel, mint civil szervezet 
javaslatokat tenni. 
 

A 2010-es évben a téma „társadalmasítását” tőzzük ki célul, nem feledve, hogy a szakmai 
mőhelymunka elsıdleges prioritást élvez. 
 
Budapest, 2010. február 2. 
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