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GEOPOLITIKAI TANÁCS ALAPÍTVÁNY

EgYéb szevezet2llg.évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

A,/ Támogatási Program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

Azüzleti évben alapítványunk végleges jellegű támogatást nem kapott.

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 GeoPolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány Magyarországon és az online térben egyaránt
aktív tevékenYséget folytat. Önkénteseink segítség éiel, áldozatos munkájuk révén bizon}iqut,
hogY a szűkÖs anYagi erőforrások mellett is végézhető magas szakmai színvonalú, fiiggeilen
civil tevékenység.

2019. évben a következő tevékenységeket végeáük:

- Kutatói tevékenységÜnk a geopolitikai és az innovációs kutatásokr a főkuszál, ezek
eredménYeit Pedig a széles közönség számára ingyenesen tesszük elérhetővé.
ElkészítettÜk javaslatainkat Magyarország 5G Strategiajához. Rendszeresen részt
veszÜnk a maglaí kutatóintézetek, civil szervezeteÉ !s egyetemek előadásain,
konferenciáin. Csatlakoztunk az 5G Koalíciőhoz, amelyneÉ'munkájában három
szakértőnk is résá vesz.

- GeoPolitikai előadásokat tartottunk az a CSR Hungary Summit-on , az IT Biaonsági
Napok 19 konferenciáján, és a Kerubiel Szakmai Napok keretében.

- KÜlfÖldi tevékenységeink közül - aGazdasági és Szociális Tanácsban korábban elnyert
sPeciális konzultatív státuszunk révén - kiemelkedik az ENSZ-el való kapcsolattarlás.
FigYelemmel kísérjÜk az ENSZ ITU tevékenységét, január 21-énrésá vettünk az ITUWorkshoP on Artificial Intelligence, Mu"hi.re Leaming and Security
elnevezésű szemináriumán. Októberben résá vettünk a lengyel cigpnspC szakmai
konferenciáján Katowicében. Továbbra is kiemelten 1ezeljük a szólás-, és
internetszabadság kérdéseit, az Eurőpai Biztonsági és Együttműködési Szervezetneka sajtóval és a szólásszabadsággal kapcsolatos tevékenységébe való
bekaPcsolódásunkat továbbra is hátráltatj a az eredménytelen pályázatitóvéfenységünk.
FigYelemmel kísérjük a nemzetközi trendeket, kiemelten a digitális humanizmus
Újszení felfogását kéPviselő bécsi kezdeményezést. Nézetazonosság esetén támogatjuk



a ONE.org petíciós kezdeményezéseit. Külftjldön Prágában tartottunk előadást, míg
előkészület alatt van geopolitikai előadás tartása cambridge-ben (uk) ;

- Az Emberi Jogok témakörében továbbra is aktív tagia vagyunk az Igazságügyi
Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgári és Politikai Jogokért petetos
Tematikus Munkacsoportjának. Javaslatunkat, amely az internetes oldalak egyoldalú
letiltásával volt kapcsolatos, a minisztérium munkacsoport felállításávalelemziiovább,
melyben való részvételünk nem biáosított. A részvételi lehetőséget külön levélben
kéftük a minisáer asszonytól;

, 20l9-ben résrt vettünk a Joint Venture Szöve'tség tevékenységeiben (az Innovációs,
valamit a KomrpciÓ-ellenes bizottságalban), azonban avártbevételek elmaradása miatt
a JVSZ-beli tagságunkat az év végén megszüntettük;

- FigYelemmel kísérjük a hasonló prof,rllal rendelkező civil szervezetek tevékenységeit,
meghívásaiknak igyekszünk eleget tenni;

- Rendszeresen hí\,tak minket biztonságpolitikai témájú műsorokba a magyaí
médiumok, leggyakrabban az MR Kossuth adó és kivételesen az M1 televízio. áhot
szakértőként táj ékoztattuk a közvéleményt.

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása:

- fő cél: az atlanti gondolat népszerűsítésel
adat i l : Magyarorszás A 011.

rendszeres szakértői meghívással
ahol képesek vagyunk a fenti célt

célcsoport: a rádióhallgató lakosság
részesülők létszáma: kb: 100.000
főbb eredményei: a magyar médiában
rendelkezünk az MR Kossuth adójához,
képviselni.

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

sza bá
FELELÓssÉG feiezet x. cikk

törvénvben meghatározott keretek között a tanítás szabadsáeát.

értékelésére kizárólag a tudománv művelői ioeosultak,
2004.éviCXXXIV. tv, a kutatás-feilesztésről és a technolóeiai innovációról s.§(3)/:

l Ezen Új célt bejegyezte a Fővárosi Bíróság 1 1.Pk.60.50 3l2003lll számű végzése.



célcsoPort: a biztonságpotitikával foglalkozó szakmai közvélemény, valamint a
döntéshozók
részesülők |étszáma: kb: 2 000
főbb eredményei:

- folYtatjuk A kibertértér geopolitikája ismeretterjesztő könyv kiadási előkészületeit;

- rendszeresen részt veszünk az 5G Koalíció rendezvényein;

- elkészítettük j avaslatainkat a Magyaro rszág 5G stratég iájához;

- ingYenes előadások keretében és a média-megielenéseinkben is tájékoztatjuk a
közvéleményt a kutatási eredményeinkről;

- Budapest III. kerület obuda-Békásmegyer euroatlanti integrációja
rvénye (20Il. áorilis 25.\ D ci

rdekében ödik az eu
1. évi C nkormán I\2l.

célcsoport: a Budapest, Iil. kerületi lakosok
részesülők |étszáma: tárgyévben 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
pályázatait.

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

o Euroatlanti integrációbóI eredő feladatok végrehajtásáról való gondoskodás,
szakmai kapcsolatok szervezése
/K S mlnl valamint a Mini

ő államti Iő 2I2l2010. Korm.
ULUGYMIN SZAKP FELADAT- TASKoRE

II4, § a\ és b), valamint a Il5. § (.I\ a-d.r és g) pontjail.

célcsoport: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, nemzetközi civil
szervezetek
részesülők létszámaz kb: 300 fő
főbb eredményei: a brüsszeli döntés-e|őkészítő anyagok figyelemmel kíséréseo
Önálló petíciós javaslatunk sorsának követése a személyek szabad áramlásának
blztosítására, együttműködünk a Global Financial Integrity elnevezésű
nemzetközi civil szervezettel.

o hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenIőségének elősegítése



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
át|áthatős ágot elő s egítő j avaslatok tám o gatás a.

emberi és állampolgári jogok véde!me
:M Ala 1,L.

1 sért el
i. Védelmük me lezet

20lI. 2.Ea /:

célcsoPort: a médián keresztül a mawar lakosság (beleértve a budapesti III.
kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: kb: 100 000 fő
főbb eredménYei: továbbra is kiemelten kezeljük a szóIás-o és sajtószabadság
kérdéseit, előkészítjük az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
munkáj ába való bekapcsolódásunkat.
Firyelemmel kísérjük a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén
támogatj uk a ONE.org petíciós kezdem ényezéseit.

fog;rasztóvédelem
/I(özfeladat jogszabálvhely: 1997. évi CLV. tv. a foe},asztóvédelemről 45.§ (1) a)-k);

céIcsoPortz bazai Újságírók, döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
magyar lakosság (beleértve a budapesti III. kerületi lakosokat)
részesüIők létszáma: 0 fő
főbb eredményei: pénzügyi lehetőségek hiányában 20t4-őta a pénzügyi
biztonságot elősegítő Seclnfo internetes hírportál működése szünetel.

bűnmegelőzés és az áIdozatvédelem

aMi államti
I2l2010. ryII.

LITI DAT- SKoR

célcsoport: az ENsz és a hazai döntés-előkészítől§ döntóshozók
részesülők létszáma: kb: 200 fő
főbb eredmónyei: alapítő tagként veszünk részt a Joint venture
Korrupcióellenes munkacsoportj a tevékenységében.
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Szövetség



E./ Támogatóink 2019 évben

Az alaPÍtvránYunk magyaí magánszemélytől 2.040.000Ft feltétel nélküli adományt kapott,
amiből elhatároltunk a 202a évre 550.000 Ft-ot, így a 2019 évi kapott adomán} tisszege
1.490.000 Ft. KÖltségvetési támogatást nem kapturrk. Sz,la 17o-os retalanlasokból75.385 Ft
érkezett barrkszámlántkra. Etőadások tartásából izármazőbevételünk so.óoo Ft volt.

Budapest 202a.május 14.

C€atx-
dr. Pintér István s.k
a kuratórium elnöke


