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Egyetemi hírek 
 
A Berija „összeesküvése ” és annak magyar szálai 
„Fontos, hogy tudjunk a múltról”- hangsúlyozta Kun Miklós a Ludovika Szabadegyetem előadásán, 

ahol reflektorfényt kapott Lavrentyij Berija személye, az ellene elkövetett „összeesküvés”, valamint 

Rákosi megbuktatásával kapcsolatos terve.  

Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/27/a-berija-osszeeskuvese-es-annak-magyar-

szalai 

 

Az integritásfejlesztés sikertörténet 
„Az integritásfejlesztés kultúráját sikertörténetnek is lehet nevezni”- mondta Kis Norbert 
az Integritásfejlesztés a közszolgálatban elnevezésű szakmai konferencián, amelynek 
középpontjában a magyar közigazgatási szervek jó gyakorlatának, valamint az aktuális 
integritásirányítási trendeknek a megismerése állt.  
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/27/az-integritasfejlesztes-sikertortenet 
 
A közigazgatási eljárási jogot vizsgálják 
A bürokráciacsökkentést tovább kell folytatni a közigazgatásban – hangzott el a Kilényi Géza 
egyetemi kutatóműhely rendezvényén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az idén márciustól 
működő kutatócsoport első ütemben az állami eljárások racionalizálásának alapkérdéseit vizsgálja. 
A kutatás eddigi eredményeit „A hazai közigazgatási eljárás és eljárási jog karakterisztikája” című 
kötetben foglalták össze. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/26/a-kozigazgatasi-eljarasi-jogot-vizsgaljak 
 
Jubileumi díszoklevél átadó ünnepség a Szent László Kápolnában 
A jogelőd intézmények több mint 150 egykori hallgatója vette át oklevelét az ötven, illetve hatvan 
éves tisztavatásuk emlékére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépületének Szent 
László Kápolnájában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/26/jubileumi-diszoklevel-atado-unnepseg-a-
szent-laszlo-kapolnaban 
 
Ausztria nyitotta meg a Ludovika Nagyköveti Fórum legújabb évadát 
Ausztria volt az első vendége az NKE népszerű programsorozatának, a Ludovika Nagyköveti 
Fórumnak. Őexc. Elisabeth Ellison-Kramer, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykövete az 
Európai Unió Tanácsának osztrák elnökségéről tartott előadást. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/25/ausztria-nyitotta-meg-a-ludovika-nagykoveti-
forum-legujabb-evadat 
 
Együttműködési megállapodás a Helmut Schmidt Egyetemmel 
Kutatási és publikációs együttműködés, tematikus közös konferenciák megrendezése, hallgatói, 
oktatói és kutatói mobilitás - többek között ezeket a lehetőségeket rejti magában a hamburgi 
Helmut Schmidt Egyetem (HSU) és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) közötti 
együttműködési megállapodás, amelyet Dr. Klaus Beckmann elnök és Dr. Nyikos Györgyi 
nemzetközi rektorhelyettes írt alá szeptember 20-án, Hamburgban. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/25/egyuttmukodesi-megallapodas-a-helmut-
schmidt-egyetemmel 
 
Főszerepben az elektronikus ügyintézés 
E-ügyintézési Szakmai Napot rendezett idén harmadik alkalommal a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának Elektronikus Közszolgálati Intézete. Az 
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együttműködés újabb állomásaként a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
társszervezésében megvalósuló egész napos eseményen az e-ügyintézésé volt a főszerep. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/24/foszerepben-az-elektronikus-ugyintezes 
 
Az NKE ünnepélyes keretek között csatlakozott a Magna Chartához 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2018. szeptember 18-án a spanyolországi Salamancában 
ünnepélyes aláírási ceremónián csatlakozott a Magna Charta Universitatumhoz, ezzel részesévé 
vált Európa és a világ vezető egyetemeit tömörítő közösségnek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/21/az-nke-unnepelyes-keretek-kozott-
csatlakozott-a-magna-chartahoz 
 
Megkerülhetetlen kulcskérdés: a migráció 
A migráció mindig kockázati tényező, biztonsági, valamint társadalmi kihívás, és a 
nemzetközi kapcsolatokban megkerülhetetlen kulcskérdés volt - hangzott el a Hatékony migrációs 
politika című szakmai workshopon. Az esemény előadásai során szó esett a biztonsági 
aspektusokról; a nemzetközi fejlesztés és segélyezés gyakorlatáról; a magyar diplomácia 
szerepéről, az érdekérvényesítési lehetőségekről, valamint a Közös Menekültügyi Rendszer 
reformjának kérdéséről. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/09/21/megkerulhetetlen-kulcskerdes-a-migracio 
 
Jövőkutatási konferencia az állampénzügyekről 
A Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kar Közpénzügyi Kutatóintézetének közös szervezésében 
valósult meg az állampénzügyek és a társadalombiztosítás válság utáni helyzetét kiértékelő és a 
jövőbeli trendekre koncentráló értekezlete. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/24/jovokutatasi-konferencia-az-
allampenzugyekrol 
 
ÁKK hallgatók nyertek az „Év információbiztonsági szak- és diploma-dolgozata” pályázatán 
Az idén már 16. alkalommal kiírt pályázat célja, hogy támogatást nyújtson azoknak a főiskolai és 
egyetemi hallgatóknak, akik szakdolgozatuk témájául az információbiztonság témakörét választják. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/25/akk-hallgatok-nyertek-az-ev-
informaciobiztonsagi-szak-es-diploma-dolgozata-palyazatan 
 
Egy sikeres habilitáció margójára 
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) 2018. szeptember 17-re tűzte ki Dr. Ujházi Lóránd a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) tudományos 
főmunkatársának PhD habilitációját. A nyilvános vitát és az előadást Prof. Dr. Szenes Zoltán 
egyetemi tanár (elnök, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar) nyitotta meg. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/25/egy-sikeres-habilitacio-margojara 
 
Szakharcászati felkészítés a gyakorlatorientált tisztképzés jegyében 
A megváltozott biztonsági környezet rugalmasságot és igazodást követel a tisztképzésben. Ennek 
a követelménynek megfelelve a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai 
Intézet oktatói 2018. szeptember 17. és szeptember 20. között a negyedéves katonai logisztika 
alapképzési szakos honvéd tisztjelöltek részére egy úgynevezett Reception Staging and Onward 
Movement (a továbbiakban: RSOM) kiképzést szerveztek. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/25/szakharcaszati-felkeszites-a-
gyakorlatorientalt-tisztkepzes-jegyeben 
 
MH Katonai Háromtusa Bajnokság 
2018. szeptember 12-13-án rendezték a Magyar Honvédség Katonai Háromtusa Bajnokságát 
Püspökszilágyban. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/26/mh-katonai-haromtusa-bajnoksag 
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Elrettentés vagy védelem? 
Szakértői workshopot szervezett a NETK 2018. szeptember 20-án délután a biztonsági szövetség 
júliusi csúcstalálkozójáról, ahol a keleti és déli stratégiai fenyegetésekkel, illetve a NATO és EU 
együttműködéssel foglalkoztak a tagországok állam- és kormányfői.  
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/25/elrettentes-vagy-vedelem 
 
Az RTK is képviselte magát az Európai Rendőr Akadémiák Szövetsége rendezvényén 
Azerbajdzsánban 
2018. szeptember 17-20. között tartotta éves rendes közgyűlését és nemzetközi konferenciáját az 
Európai Rendőr Akadémiák Szövetsége (AEPC). A rendezvényen a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemet és a Rendészettudományi Kart Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási 
rektorhelyettes, az AEPC alelnöke és Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási dékánhelyettes 
képviselte.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/21/a-rendeszettudomanyi-kar-is-kepviselte-magat-
az-europai-rendor-akademiak-szovetsege-rendezvenyen-azerbajdzsanban 
 
VIII. Országos Balesethelyszínelő Verseny 
A közlekedésrendészeti szolgálati ág, állományának, évente több szakmai megmérettetést is 
szervez. Az idén, az immár nyolcadik, a Nógrád MRFK szervezésében, a három napos országos 
balesethelyszínelő verseny, Hollókőn és Szécsényben zajlott.  
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/21/viii-orszagos-balesethelyszinelo-verseny 
 
Karunkon tartotta ülését az Országos Baleset-megelőzési Bizottság 
2018. szeptember 17-én, a "Biztonság Hete 2018" rendezvénysorozat nyitónapjához igazodva Az 
ORFK–OBB ismét Intézményünk Oktatási Központjában tartotta soros ülését. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/21/karunkon-tartotta-uleset-az-orszagos-baleset-
megelozesi-bizottsag 
 
Biztonság Hete 2018 
A baleset-megelőzés jegyében második alkalommal rendezték meg idén, szeptember 17–22. 
között a „Biztonság Hete” közlekedésbiztonsági rendezvénysorozatot. A Biztonság Hete idén a 
Biztosítás Világnapjához, valamint a TISPOL (European Traffic Police Network) által meghirdetett 
EDWARD Day-hez (European Day Without a Road Death) is kapcsolódott. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/24/biztonsag-hete-2018 
 
Alaki szemlével zárult az alapfelkészítés 
Alaki szemle zárta a Rendészettudományi Kar augusztus 21-én (kedden) bevonult legkitartóbb 139 
első éves tisztjelölt és hivatásos hallgatója számára  az alapfelkészítés 5 hetes intenzív szakaszát. 
Itt adtak számot arról, hogy a bevonulásuk óta mennyire sikerült elsajátítaniuk az alaki ismereteket 
elméletben és gyakorlatban. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/24/alaki-szemlevel-zarult-az-alapfelkeszites 
 
Vízre szálltak a VTK-s hallgatók a Sportnapon 
A Nemzetközi Egyetemi Sport Napján, szeptember 20-án a Víztudományi Kar hallgatói 
egésznapos sportprogramokon vettek részt. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2018/09/21/vizre-szalltak-a-vtk-s-hallgatok-a-sportnapon 
 
,,SRBIJA 2018”NATO gyakorlat előkészítőn a KVI harmadéves tűzoltó tisztjelöltjei 
2018. szeptember 20-án a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
irányításával, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetésével végrehajtásra 
került a ,,SRBIJA 2018” NATO gyakorlatot előkészítő módszertani felkészítés, amelyen a 
Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói is részt vettek. A 2018 októberében végrehajtandó nemzetközi 
következménykezelési gyakorlatra 35 ország képviselői jelezték részvételüket. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/09/22/srbija-2018nato-gyakorlat-elokesziton-a-kvi-
harmadeves-tuzolto-tisztjeloltjei 
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MTA konferencián az elsős iparbiztonsági hallgatók 
2018. szeptember 18-án az Ózon Világnapja alkalmából „Éghajlatváltozás és egészség” címmel 
rendezett konferenciát az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézete. A 
konferencián 8 fővel az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének I. évfolyamos iparbiztonsági 
szakirányú polgári szakos hallgatói vettek részt. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2018/09/24/mta-konferencian-az-elsos-iparbiztonsagi-
hallgatok 

 
Egyetemi programok és konferenciák 
 
A kriminalisztika fejlesztési irányai 
Időpont: 2018. szeptember 28., 9 :30 
Helyszín : RTK Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium, Multifunkcionális terem (1089 Budapest, 
Diószeghy Sámuel utca 38-42.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-28 
 
Kutatók éjszakája 2018 
Időpont: 2018. szeptember 28., egésznapos program 
Bővebben : https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-28 
 
Ludovika Szabadegyetem IV. előadás 
Miért nem tért vissza Tito a régi szovjet akolba? Budapest szerepe a Moszkva/Belgrád újabb 
kötélhúzásban (1953-1959) 
Időpont: 2018. október 2., 18:00 
Helyszín: Oktatási Központ, II. előadó (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
 
TDK börze 
Időpont: 2018. október 3., 9:00-16:00 
Helyszín: Oktatási Központ, aula (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-03 
 
Német Nyelvi Kör 
Időpont: 2018. október 3., 15:00 
Helyszín: Oktatási Központ, aula (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-03 
 
Versenyképesség a digitalizáció és a robotizáció korában: a minőségi tényezők növekvő 
szerepe – kutatási zárókonferencia 
Időpont: 2018. október 4., 9:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-04 

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Elektronikus poszter-szekcióra való felhívás 
A Belügyi Tudományos Tanács, az érintett önálló belügyi szervek szakmai együttműködésével 
immár nyolcadik alkalommal szervez tematikusan a biztonságpolitika aktuális kihívásait 
vizsgáló nemzetközi tudományos-szakmai konferenciát A biztonság sokszínű arca (Innováció – 
tudomány–közszolgálat–információbiztonság) címmel. 
A Belügyi Tudományos Tanács számára kiemelten fontos a tehetséggondozás, valamint a fiatal 
kutatók támogatása, ennek fényében az idei évben a Doktoranduszok Országos Szövetségével 
közösen nyitott poszter-szekciót szervez a konferencia keretein belül. A szekcióba várják a hazai 
kutatók (doktoranduszok, doktorjelöltek, fiatal posztdoktorok) friss eredményeiről készített 
elektronikus poszter formátumú beszámolókat. 
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A jelentkezés határideje: 2018. október 8. 
További részletek elérhetők az alábbi linken: 
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/BTT_DOSZ_poszter2018.pdf 
 
„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 
 
„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 
 
Pályázat felsőoktatási intézmények hallgatói és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére 
A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság 
elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2018 elnyerésére, melynek célja 
fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat díjazása 
felsőoktatási intézmények tanulói számára.  
A pályázat beadása (postai feladása) folyamatos, végső határideje: 2018. október 31.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 30.  
A pályázattal kapcsolatos valamennyi információ a Hatóság honlapján elérhető: 
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/palyazat-felsooktatasi-intezmenyek-hallgatoi-es-felelos-
akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok-reszere 
 
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 
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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://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-
egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
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://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-
folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto 
 
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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