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GEOPOLITIKAI TANÁCS ALAPÍTVÁNY

Egyéb szewezet2)2l.évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

A./ Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása

1./ A Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala az Űt a munkaerőpiacra
elnevezésű kiemelt mrrnkaerő-piaci program hatósági szerződés keretében 6+3 HAVI IO0%
bérköltség (de minimis) támogatást nyújtott. A üímogatás 202l évre eső részét az alábbiak
szerint használtuk fel, az azonosítószáma: VEKOP-8, 1 . 1 - 1 5/20l 5-00001

A t ámo gatás _fe l has znál ás a

Atámogatás forrása: központi költségvetés
A támo gatás időtartama : 2020.08.0 1 - 202I.04.30
Támogatási összeg: 1.200,000

ebből atárgyévre iutó összes: 400.000
targyévben felhasznált összeg: 400.000

- tárgyévben folyósított összeg: 400.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő

A t ámo g at á s t ár gl év i .fe I h a s znál á s ának s z öv e g B s b e mut at á s a :

A személyi flnanszír ozásának részlete zése.
- A támogatásban résztvevő munkaerő havi bruttó bér és a ténylegesen átutalt szociális

hozzájarulási adójahavonta257.400 Ft, Ebből avisszanem térítendő támogatás havonta
200.000 Ft atárgyévre vonatkozőan két hónapon át.

- A munkaerőt további 3 hónapon át foglalkoztattllkpénnjgyi támogatás nélkil. Így a
program teljes202I évi költsége I.287.000 Ft volt, ebből 887.000 Ft önerőt kellett
biáosítanunk.

Személyi 400.000
Dologi
Felhalmozási
Osszesen 400.000



B./ Támogatási program keretében kapott visszatérítendő összegek felhasználása

Az ijzleti évben alapítványunk visszatérítendő támo gatást nem kapott.

C.l Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek

A Geopolitikai Tanács Közhasznű Alapítvány Magyarországonés külföldönegyarántcsökkenő
tevékenységet folytat. Önkénteseink segítség ével, áldozatos munkájuk révén bizonyíduk, hogy
a szűkös arryagi erőforrások mellett is végezhető magas szakmai színvonalú, fiiggetlen civil
tevékenység.

- Kutatói tevékenységiink a geopolitikai és az innovációs kutatásokra fokuszál.
ÖrÖmmel tölt el berrnünket, hogy Magy arországonegyre több geopolitikai kutatóintézet
és műhely folytat tevékenységet, A közöttük levő kapcsolatokat az egyittműködés
helyett az állami fonásokért való versengés jellemzi. Figyelemmel kísérve a
kutatásokat, amennyiben lehetőségünk lesz, erősíteni kívánjuk az egyittműködést a
hazai geopolitikai kutatóintézetek között. Előkészítiink ugyanakkor egy határon túli
programot, ami szintén újdonság lenne a jelen könilmények között, Addig is
rendszerese n részt veszünk a magy ff kutatóintézetek konferenciáin.

- KülfÖldi tevékenységeink közül - aGazdasági és Szociális Tanácsban korábban elnyert
speciális konzultatív stáfuszunk révén - kiemelkedik az ENSZ-el való kapcsolattartás.
Figyelemmel kísérjük az ENSZ ITU tevékenységét, valamint a bratislavai GLOBSEC
Cyber Resilience Programját, azokban anyagi lehetőségeinkhez mérten veszünk részt.
Továbbra is kiemelten kezeljük a szólás-o és internetszabadság kérdéseit, előkészítjük
az Európai Biáonsági és Együttműködési Szervezetnek a sajtóval és a
szőlásszabadsággal kapcsolatos tevékenységébe való bekapcsolódásunkat.
Figyelemmel kísérjük a nemzetközi trendeket, nézetazonosság esetén támogatjuk a
ONE.org petíciós kezdeményezéseit;

- Az Emberi Jogok témakörében szüneteltetjilk azlgazságngyi Minisztérium Emberi
Jogi Munkacsoport Egyéb Polgári és Politikai Jogokért Felelős Tematikus
Munkacsoportj ában való tevékenységiinket;

- Figyelemmel kísérjiik a hasonló profillal rendelkező civil szervezetek tevékenységeit,
meghívásaiknak igyekszünk eleget tenni.

D./ Közhasznú tevékenységek bemutatása:

- erőforrások hiányában a közhasznú tevékenységek visszaszorultak,
fenntartásuk bizonytalan a 2022. évben.



E./ Támogatóink 202l évben

Az alapítvémyunk magyar magánszemétyektől 1.740 eFt feltétel nélküli adományt kapott a
tárgyévben. Költségvetési támogatások közül VEKOP álláskeresési bénámo gatás pályázat
keretében 400 eFt-ot kaptunk. SZJA 17o-os felajánlásokból33 eFt érkezett bankszámlánkra.

Budapest 2022. áprllis 24.
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