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EgYéb szervezet2020. évi egyszerűsített éve§ Éeszámoló kiegészítő melléklete

A./ Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

1.1 A BudaPest Főváros Kormanyhivatala III. Kerületi Hivatala az Út a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci program hatósági szerződés keretében 6+3 HAVI 

-100%

bérkÖltség (de minimis) támogatást nyújtott. A támogatást azalábbiak szerint használtuk fel,
az azono sitő száma: VEKO P - 8 . l . I - l 5 l 20 l 5- 0 0 0 0 1

A támo qat ás _fe l has znál ós a

A támogatás forrása: központi költségvetés
A támogatás időtartama: 2020.08.01 _ 202I.04.30
Támogatási összeg: 1.200.000

- ebből atárgyévre iutó összes: 800.000
- tárgyévben felhasznált összes: 800.000
- tátgyévben folyósított összeg: 800.000

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

s bemutatása:

A személyi ftnansúr ozásának r észletezése ;- A támogatásban résávevő munkaerő havi bruttó bér és a ténylegesen áfutalt szociális
ho zzáj arulási adój a hav onta 2 5 7, 400 Ft. Ebb ő l a vi s s za nem téútendő támo g atás havo nta
200.000 Ft hat hónapon át.

- A munkaerő 4havifoglalkoáatásanak összes költsége 1.029.600 Ft volt, ebből 229.600
Ft önerőt kellett biztosítanunk.

Személyi 800,000
Dologi
Felhalmozási
Osszesen 800.000



B./ Támogatási Program keretében kapott visszatédtendő összegek felhas znáIása

Azijzleti évben alapítványunk visszatédtendő támogatást nem kapott.

C.l Azüzleti évben végzettfőbb tevékenységek

A GeoPolitikai Tanács Köáaszrú Alapítvany Magyarországon és külföldön egyaránt aktív
tevékenYséget folYtat. Önkénteseink segítség ével, á|dozatos m-unkájuk révén uizonyi6ut, hogy
a szíikÖs arryagi erőforrások mellett is végeáető magas szakmai-színvonalú, niggeuen ciiil
tevékenység.

- Kutatói tevékenységiink a geopolitikai és az innovációs kutatásokra fókuszál, ezek
eredménYeit Pedig a széles közönség szénnára ingyenesen tessziik elérhetővé.
Rendszeresen résá veszünk a magyaí kutatőintézetek, civil szervezetek és a Bécsi
DiPlomáciai Akadémia előadásain, konferenciáin, A Digitális Jólét program (DJp)
keretében tÖbb rendeményen is részt vettünk, azonbai javaslataink nem találtak
meghallgatásra. Ideiglenesen feladva a szélmalom-harcot, bejelenteutik a DJp-ből való
kilépésiinket;

- KÜlfrldi tevékenységeink közül - aGazdasági és Szociális Tanácsban korábban elnyert
sPeciális konzultatív státuszunk révén - kiemelkedik az ENSZ-el való kapcsolattartás.
FigYelemmel kísérjtik az ENSZ ITU tevékenységét, valamint a bratislavai GLOBSEC
CYber Resilience Programját, azokban anyagi lehetőségeinkhez mérten vesztink résá.
Továbbra is.kiemelten kezeljiik a szóIás-, és internetszabadság kérdéseit, előkésátjiikaz EuróPai Biaonsági és Együttműködési Szervezetnek a sajtóval és a
szólásszabadsággal kapcsolatos tevékenységébe való bekapcsolódásunkat.
FigYelemmel kísérjiik a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén támogatjuk a
ONE.org petíciós kezdemény ezéseit;

- Az Emberi Jogok témakörében aktív tagja vagywtk az Igazságigyi Minisztérium
Emberi Jogi Munkacsoport Egyéb Polgari és Politikai logorcrt réielős Tematikus
Munkacsoportjának;

- FigYelemmel kísérjtik a hasonló profillal rendelkező civil szervezetek tevékenységeit,
meghívásaiknak igyekszi.ink eleget tenni,

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása:

- fő célz az atlanti gondolat népszerűsítésel

1Ezent$ céltbejegyeztea Fővárosi Bíróság 11.Pk.60.503/2003lll száművégzése.

2



célcsoport: a rádióhallgató lakosság
részesülők létszáma: kb: 100.000
főbb eredménYei: a magyar médiában rendszeres szakértői meghívással
rendelkezÜnk az MR Kossuth adójához, ahol képesek vag;runk a ienti célt
képviselni.

|ül- és biztonságpolitikai kutatások, kiemelten kezelve a geopolitikai
kutatásokat;

'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 DigitáIis
JÓIét Program renden'ényein, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium
kereteiben folytatódik;

- elkészítettÜk javaslatainkat a megújított nemzeti KF'I (kutatás, fejlesztés,
innová ció) str atégiához;

- részt veszÜnk a startup ökoszisztéma legkülönbözőbb rendezvényein (például a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ meghívásainak teszünk eieget)f

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

Budapest III. kerület Ótuda-Békásmegyer euroatlanti integrációja
/ Közfeladat ioeszabálvhely: Magyarorszás Alantörvénve .2011 Ánrili

célcsoport: a Budapest,III. kerületi lakosok
részesülők |étszáma: tárgyévben csak közvetetten
főbb eredménYei: a tárgyévben a kerületre vonatkozó speciáIis 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 erreirányuló szerződés alapján
közveúlenül, v égezhető közfeladatok:

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

célcsoPort: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, nemzetközi civil
szervezetek
részesülők |étszámaz kb: 300 fő
főbb eredménYei: a brüsszeli döntés-e|őkészítő anyagok figyelemmel kísérése,
Önálló Petíciós javaslatunk sorsának követése a személyet Únaa áramlásának
biztosítására, egYÜttműködünk a Global Financial Integrity elnevezésű
nemzetközi civil szerv ezettel.

hátrányos hely zetű csop ortok társadalm i es élyegyenlős égének elősegítés e
rue

És FELELÓS'ÉG feiezet XV. cikk

intézkedésekkel segíti.

időseket és a foevatékkal élőket,
200l. évi CI. tv. a felnőttképzé.sről3. § (2) a) és b) /:

célcsoPort: brÜsszeli és hazai döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
1ag],/ar lakosság (beleértve a budapesti III. kerületi lakosokat)
közvetlen részesülők létszáma: kb: 50 fő
főbb eredménYei: a KIM Emberi Jogi Kerekasztalának keretéb en az az
átláthatőságot elős egítő j avaslatok tá m o gatás a.

célcsoPort: a médián keresztül a magyar lakosság (beleértve a budapesti III.
kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: kb: 100 000 fő
főbb eredménYei: továbbra is kiemelten kezeljük a szólás_, és sajtószabadság
kérdéseit, előkészítjük az Európai Biztonsági és gyüttműködési Szervezet
munkáj áb a v alő bekapcsolódásunkat.

emberi és állampolgári jogok védelme
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2011. évi CXL tv. az alapvető iogok biáosáról 2. § a). b). c.). d) l



fogyasztóvédelem

F'igYelemmel kísérjük a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén
támogatj uk a ONE. org petíciós kezdeményezéseit.

célcsoPort: hazai Újságírók, döntés-előkészítők, döntéshozók, követetten a
maryar lakosság (beleértve a budapesti III, kerületi lakosokat)
részesülők létszáma: 0 fő
főbb eredményei: pénzügyi lehetőségek hiányában 2014-őta a pénzügyi
biztonságot elősegítő Seclnfo internetes hírportáI működése szünetel.

bűnmegelőzés és az á|dozatvédelem
i XXXIV. tv

célcsoport: az ENsz és a hazai döntés-előkészítők, döntéshozók
részesülők létszáma: kb: 200 fő
főbb eredményei: alapító tagként veszünk részt a Joint Venture Szövetség
Korrupcióellenes munkacsoportja tevékenységében.

E./ Támogatóink 2020 évben

Azalapítványunk magyar magánszemélyektől 1.750.000Ft feltétel nélküli adománytkapott a
tárgYévben. KÖttségvetési támogatások közül VEKOP álláskeresési bértámo gatás páiyazat
keretében 800.000 Ft-ot kaptunk. SZJA loÁ-os felajánlásokból 49.6li Ft érkezett
bankszámlánkra,

Budapest 202I. május 5.

(^-

a kuratórium elnöke

@opolitikaiTanács
Kiizhasznti Alapítvány
í036 Bp., Klskoíona u, 14. Vl, 31


