
2018/24. heti hírlevél 
 
 

Egyetemi hírek 
 
Professzionális közbeszerzés 
„A Közbeszerzési Hatóság egyik stratégia partnere a nemzet egyeteme, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem”- mondta Rigó Csaba, a hatóság elnöke az NKE-n tartott konferencián. A rendezvény 
egyik apropója a modern technikai vívmányok elektronikai eszközrendszerére épülő közbeszerzési 
tanácsadó szakirányú továbbképzés bemutatása volt, amely szeptemberben indul az NKE 
Államtudományi és Közigazgatási Karán. 
https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/15/professzionalis-kozbeszerzes 
 
Szemléletformálással a korrupció ellen 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem is részt vesz konzorciumi partnerként abban az uniós 
projektben, amelynek célja az átlátható, szolgáltató állam és a teljesítményalapú közigazgatás, az 
abban dolgozók és az állampolgárok szemléletformálása által.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/14/szemleletformalassal-a-korrupcio-ellen 
 
Alkotmány és önkormányzatiság 
„Az önkormányzatok és az önkormányzatiság horizontális és komplex téma”- mondta Prof. Dr. 
Kis Norbert az Alkotmány és önkormányzatiság című nemzetközi konferencián, amelyet a  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és közigazgatási kara rendezett. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/14/alkotmany-es-onkormanyzatisag 
 
Konferencia a közszféra bürokráciájának megértéséről 
A közszférában tapasztalható bürokrácia megértéséről és ennek csökkentéséről tartottak kétnapos 
nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a szakma neves közép- és 
kelet-európai szakértői fejtették ki véleményüket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/13/konferencia-a-kozszfera-burokraciajanak-
megerteserol 
 
Közös roham 2018 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 28 végzős hallgatója is 
részt vett abban a közös harcászati gyakorlatban, amelyet a Magyar Honvédség csobánkai 
harcászati gyakorlóterén tartottak májusban. A honvédtisztjelöltek az MH Altiszti Akadémia avatás 
előtt álló altisztjelöltjeivel közösen gyakorolták a képzés során megszerzett tudásukat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/13/kozos-roham-2018 
 
„Feladatunk és felelősségünk is a segítségnyújtás”  
„Egész Európa figyelmét fel kell hívni arra, hogy a keresztényüldözés nemcsak Nyugat-Európában, 
hanem a Közel-Keleten is zajlik. Ebben feladatunk és felelősségünk a segítségnyújtás” - mondta 
Soltész Miklós államtitkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében, a Központi Papnevelő 
Intézetben tartott nemzetközi konferencián. „A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó 
világban” című esemény fővédnöke Dr. Erdő Péter bíboros volt.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/12/feladatunk-es-felelossegunk-is-a-
segitsegnyujtas 
 
Online is elérhető a Magyary-hagyaték  
Elkészült és az NKE közszolgálati tudásportálján keresztül elérhetővé vált a neves jogtudós, 
Magyary Zoltán hagyatékának digitalizált változata. Erről a „Magyary-örökség: kincsek a 
hagyatékból” c. hétfői emlékkonferencián beszéltek az előadók. A rendezvény része a 
közigazgatási felsőoktatás működésének 40. évfordulója alkalmából tartott programsorozatnak. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/11/online-is-elerheto-a-magyary-hagyatek 
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Nagy érdeklődés mellett mutatták be az NKE kutatójának könyvét 
2018. június 8-án az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek keretében mutatták be Csoma Mózes 
Korea-kutató, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja tudományos főmunkatársának Korea 
története című könyvét. A bemutató pódiumbeszélgetése során Tálas Péter, az NKE SVKK 
igazgatója és Vujity Tvrtko újsáríró-riporter beszélgetett a szerzővel. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/11/nagy-erdeklodes-mellett-mutattak-be-az-nke-
kutatojanak-konyvet 
 
A hét hallgatója 
Ökrös Nátán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar végzős 
hallgatója. Tanulmányait a közigazgatás-szervező alapképzésen folytatja. Az egyetemi hallgatói 
közélet aktív szereplője, jelenleg is az EHÖK megjelenésért felelős elnöki megbízottja. Hobbija a 
fotózás. 
Bővebben: https://www.youtube.com/watch?v=RUGVyh2a0kI 
 
Az általános közigazgatási rendtartás tapasztalatai  
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara, valamint a 
nemrégiben alakult Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület közös szervezésében június 8-án 
rendezték meg „Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai” című 
tudományos és szakmai konferenciát az NKE-n. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/11/az-altalanos-kozigazgatasi-rendtartas-
tapasztalatai 
 
Kriminál- és drogstratégia  
A Kriminalisztika fejlesztési irányai Ludovika Kiemelt Kutatóműhely tudományos workshopot 
rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, melynek fókuszában a 
kriminálstratégia, valamint a drogstratégia állt. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/08/kriminal-es-drogstrategia 
 
Biztonság és bizalom a kormányzatban 
A Jó Állam Jelentés „Biztonság és bizalom a kormányzatban” hatásterület szakmai 
kutatóműhelye tartott nyilvános workshopot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ahol a téma 
kutatói és gyakorlati szakemberei vitatták meg az idei jelentés aktuális eredményeit, valamint a 
felmerülő kérdéseket. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/07/biztonsag-es-bizalom-a-kormanyzatban 
 
Szenes Zoltán EMMI - kitüntetése 
2018. június 01-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Pesti Vígadó Dísztermében tartotta a 
2018. évi pedagógusnapi ünnepséget, ahol Kásler Miklós miniszter Apáczai Csere János-díjat 
adományozott Prof. Dr. Szenes Zoltánnak, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi 
Biztonsági Tanulmányok Tanszék egyetemi tanárának.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/13/szenes-zoltan-emmi-kituntetese 
 
Gazdasági trendek, digitális gazdaság és e-kereskedelem Kínában  
2018. május 30-án este tartotta meg a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató 
Központ – az „NKE Kína-kutatási Kerekasztal” című rendezvénysorozatunk keretében – a 2017-
2018-as félév záró kerekasztal-beszélgetését: „Gazdasági trendek, digitális gazdaság és e-
kereskedelem Kínában” címmel. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Bánhidi Ferenc 
közgazdász, Kína-szakértő, a Nemzeti Hírközlési Hatóság volt alelnöke, Takács Zsolt, a magyar-
kínai üzleti és logisztikai kapcsolatok szakértője, valamint Dr. P. Szabó Sándor, az NKE Kínai 
Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központjának igazgatója. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/08/gazdasagi-trendek-digitalis-gazdasag-es-e-
kereskedelem-kinaban 
 
13. Polgárőr Akadémia 
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Az Országos Polgárőr Szövetség és a Rendészettudományi Kar közötti együttműködés keretében 
immáron 13. alkalommal rendezték meg a polgárőr egyesületi vezetők ötnapos, 40 órás 
továbbképzését. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/11/13-polgaror-akademia 
 
Záróvizsgák a Katasztrófavédelmi Intézetben 
A 2017/2018. tanév szorgalmi időszakának befejeztével június 4-én kezdődtek meg a záróvizsgák 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében. Eddig százharminchat 
alapképzésben tanuló hallgató vágott neki az utolsó megmérettetésnek, június 11-től pedig 
negyvenöt mesterképzésben tanuló hallgató adhat számot az oklevél megszerzéséhez szükséges 
ismeretekről, a tanult ismeretek alkalmazásáról. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/06/11/zarovizsgak-a-katasztrofavedelmi-intezetben 
 
Közlekedésrendészeti szakmai program Pozsonyban 
Sikeres szakmai tapasztalatcserén van túl a Közbiztonsági Tanszék Közlekedésrendészeti 
Szakcsoportja. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/06/01/kozlekedesrendeszeti-szakmai-program-
pozsonyban 
 
Előadás a francia radikalizációs folyamatokról 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszéke és a 
Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa szervezésében megrendezésre kerülő „Forró 
pontok – Higgadt vélemények; aktualitások a biztonságpolitikában” című előadássorozat 
következő előadására 2018. június 19-én 15:00 órai kezdettel kerül sor a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar Zrínyi-termében.  
Bővebben: https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/06/19/eloadas-a-francia-radikalizacios-folyamatokrol 
 
 

Egyetemi programok és konferenciák 

 
Közszolgálat és pszichológia c. konferencia 
Időpont: 2018. június 19., 9:30 
Helyszín: Oktatási Központ, IV. előadó (1082 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-19 
 
A francia radikalizációs folyamatok c. előadás 
Időpont: 2018. június 19., 15:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi-terem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://nbi.uni-nke.hu/hirek/2018/06/19/eloadas-a-francia-radikalizacios-folyamatokrol 
 
Climatters - Water - Israel's water history, present and future: how can a state use more 
than 100% of its natural water resources? - A lecture and discussion by Prof. Alex Furman 
Időpont: 2018.06.20. 16:00 - 19:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Főépület, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-20 
 
EU Public Policy Entrepreneurship Workshop 
Időpont: 2018.06.20. 08:30 - 17:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy Úti Kollégium CD előadó 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-20 
 
A nemzetközi és honos szervezett bűnözés története c. konferencia 
Időpont: 2018. június 21., 9:00 
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Helyszín: Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel u. 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21 
 
Mozgásakadályozás az országvédelemben 
Időpont: 2018. június 21., 9:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, IV. épület 118. terem (1101 Budapest, 
Hungária krt. 9-11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21 
  
STAAT UND VERWALTUNG: DIE ANTIKE WELT - nemzetközi konferencia 
Időpont: 2018.06.21. 15:30 - 2018.06.23. 14:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-21 
 
Logisztikai együttműködés a sikeres védekezésért c. konferencia 
Időpont: 2018. június 22., 8:00 
Helyszín: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Díszterem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-
11.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22 
 
A vidék biztonságának történeti földrajza a Kárpát-medencében 
Időpont: 2018.06.22. 09:00 - 16:00 
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hunyadi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-22 
 
„International Postgraduate Course on Flood Management” Conference 
Időpont: 2018. június 25., 10:00 
Helyszín: Víztudományi Kar, Aula (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12-14.) 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-25 
 
Munkaköralapú humánerőforrás-gazdálkodás és a humán tőke reformja c. konferencia 
Időpont: 2018. június 27., 10:00 
Helyszín: Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akfi.uni-nke.hu/esemenyek#2018-06-27 
 
 

Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  

Pályázat doktori képzésre a 2018/2019-es tanévre 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. 
Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb 
szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a 
hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos 
fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit 
utánpótlásához. 

A képzésekről részletes tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodájától: 
Ludányi Brigitta 
ludanyi.brigitta@uni-nke.hu 
(+36-1) 432-9000/20739 
 
További információk elérhetők az egyetem weboldalán: https://www.uni-nke.hu/kutatas/doktori-
iskolak-es-kepzesek/doktori-kepzes-es-fokozatszerzes/doktori-felveteli/20182019 
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Doktorandusz pályázat 2018 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a határon túli felsőoktatás értékteremtő 
eredményességének növelésére, a doktoranduszok felkészülésének támogatására pályázati 
felhívást tesz közzé. A pályázat célja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tudományos 
utánpótlásának támogatása. A pályázat tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-
tudományi Doktori Iskola önköltséges doktori képzésében résztvevő hallgatóinak támogatása, a 
képzés önköltségének részbeni elengedésével. 
 
A részletes tájékoztatás weboldalunkon olvasható: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/a-
sapientia-erdelyi-magyar-tudomany-egyetem-doktorandusz-palyazata 

 

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nívódíja 2017/2018.” pályázati felhívás 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázati felhívást tesz közzé a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Nívódíjának elnyerésére. A pályázat célja az egyetemi polgárok által megalkotott, 
kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése. 
A Nívódíjra az Egyetem bármely polgára pályázhat az egyes pályázati időszakok alatt megjelent 
művével, az alábbi öt kategóriában: 

1. a Magyar Tudományos Akadémia által minősített folyóiratban megjelent magyar vagy 
idegen nyelvű cikk; 

2. monográfia; 
3. könyv, könyvrészlet; 
4. tankönyv; 
5. jegyzet. 

A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként egyszeri bruttó 600 000 Ft, a nyertes pályázók az 
elismerésről továbbá díszoklevelet kapnak. 
Pályázni 2018. február 16. és 2018. október 15. között megjelent művekkel lehet. 
További részletek: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/palyazati_felhivas_nivodij.pdf 
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke a 2018-as évben is pályázatot hirdet 
 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktoranduszai számára a doktori képzési díj, illetve a 
doktori fokozatszerzési eljárási díj költségvállalására a 2018/2019-es tanévre. 

 
A részletes tájékoztató weboldalunkon olvasható:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/gyakornoki-
es-phd-doktori-palyazat 

„Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” pályázati 
felhívás 

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati 
tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és 
javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „Az integritás alapú szervezet – 
lehetőség és kihívás a digitális átalakulás mentén” címmel pályázatot hirdet tanulmányok, az 
integritás erősödését szolgáló javaslatok megírására.  

A pályázat postára adásának határideje: 2018. október 15. 

További információk: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/az-integritas-alapu-szervezet-lehetoseg-es-kihivas-a-digitalis-atalakulas-menten-cimu-
palyazat 
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Felhívás tanulmány készítésére 

A Századok történelmi folyóirat 2019 második felében tematikus számot kíván megjelentetni A 
társadalmi mobilitás kérdései Magyarországon a középkortól 1989-ig címmel. 
  
A vizsgálódás tárgyaként minden olyan új kutatási eredményeken alapuló témát szívesen látnak, 
amely a társadalmi mobilitás valamilyen aspektusát elemezni egy adott korszakban vagy 
korszakokon átívelően. A tervezett tanulmányokról max. 2000 leütés terjedelmű absztrakt 
készítése szükséges, amelynek beküldési határideje 2018. szeptember 30. (Simon Anita felelős 
szerkesztőnek címezve a szerkesztoseg@szazadok.hue-mailcímre.) 
 

A témakörök és a felhívás részletei elérhetők a Magyar Történelmi Társulat weboldalán: 

http://www.tortenelmitarsulat.hu/hir/311/Sz%C3%A1zadok+felh%C3%ADv%C3%A1s+tanulm%C
3%A1ny+k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9re 

Publikációs lehetőségek oktatóknak 

- STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Kassa (http://sic.pravo.upjs.sk/) 
- International and Comparative Law Review, Olomouc (http://iclr.upol.cz/) 
- Journal of Jurisprudence and Legal Practice, Brno (https://journals.muni.cz/cpvp/) 
- Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno (https://journals.muni.cz/mujlt/index) 
- Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Wroclaw 
(http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae) 
- Eastern European Journal of Transnational Relations, Bialystok (http://eejtr.uwb.edu.pl/)" 
 
Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények 

Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények periodika egy már több évtizedes múltra visszatekintő 
kiadvány, amely indulásakor az első és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. A 
kiadvány megjelenéséért felelős Bizottság alapvető céljaként fogalmazta meg, hogy a periodika 
kiemelkedő helyet biztosítson kutatások és szakmai tapasztalatok közlésére az emberi jogi terület 
minden aspektusából, valamint a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti 
kölcsönhatás erősítésének felületévé is váljon. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis! 
Változnak az idők, és mi is bennük (velük) változunk! – szól a régi mondás. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények című tudományos kiadványa eredendően 
hagyományos, nyomtatott folyóiratként jelenik meg. Ahhoz azonban, hogy a szélesebb közönség 
számára is bemutatható és hatékonyan elérhető legyen a kiadvány, elengedhetetlen az 
elektronikus megjelenési forma biztosítása is. Éppen ezért ezen a felületen is nemcsak bemutatjuk 
a kiadványokat, de – a szerzői jogi korlátok és a technikai adottságok keretei között – elérhetővé 
is tesszük azok tartalmát, vagy azok egy részét. A folyóirat negyedévente jelenik alapvetően 
magyar nyelven, de az olvasó angol és német nyelvű írásokkal is találkozhat, ha a kiadványt 
forgatja. 
További részletek és közlési feltételek: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/acta-
humana/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – Társadalom és Honvédelem 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar „Társadalom és Honvédelem” elnevezésű 
lektorált, nyomtatásban megjelenő, „B” kategóriás tudományos folyóirata folyamatosan várja a 
hadtudománnyal, valamint a közszolgálati tevékenységekkel, alapvetően alkalmazott 
társadalomtudományi jellegű elméleti és empirikus kutatási eredményeik nyílt, tudományos és 
szakmai kérdéseivel, a kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben 
közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket. 
További információ: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/tarsadalom-es-
honvedelem/kozlesi-feltetelek 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
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Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2018-ban is várja a 
nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és 
képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, 
tanulmányokat, cikkeket. 
A kiadvány elérhetősége: https://www.uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-
szemle/koszonto 
 
Publikációs felhívás – International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE)  

Angol nyelvű publikációs lehetőség, nemzetközileg indexált platformon, összetett marketing és 
gazdasági témákban. 
Bővebben: http://www.ijite.com/ 
 
Kutatói ösztöndíjak Ausztriába 
Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra.  
Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/ 
 
Pallas Athéné Alapítványok 

Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat az 
alábbi területeken: 
- Társadalomtudományi gondolkodás, interdiszciplináris kutatások - www.padabudapest.hu 
- Makroökonómia, pénzügy és ezekhez kapcsolódó módszertan - www.padsbudapest.hu 
- Kárpát- medencei magyar nyelvű szakemberképzés - www.padocbudapest.hu 
- Geopolitikai és geostratégiai tudásmegosztás - www.pageobudapest.hu 
- Gazdasági szakemberképzés Bács- Kiskun megyében - www.padmakecskemet.hu 
- Innováció és vállalkozói tudásteremtés - www.padibudapest.hu 
Bővebben: http://www.mnb.hu/a-jegybank/pallas-athene-alapitvanyok/a-pallas-athene-
alapitvanyok-palyazatai 
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