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Egyetemi hírek 
 
Új távlatok az NKE és a Pest Megyei Kormányhivatal együttműködésében 
Kiterjeszti 2014 óta fennálló együttműködését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pest Megyei 
Kormányhivatal. A kapcsolat új távlatainak célja, hogy az NKE hallgatói elmélyítsék a tanulmányaik 
során szerzett tudást, valamint esélyt kapjanak a közigazgatásban, illetve a hivatalban való 
elhelyezkedéshez. A lehetőségeket Tarnai Richárd kormánymegbízott és Radich Orsolya 
főigazgató ismertették a Közszolgálati, HR és Integritás TDK rendezvényén. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/08/uj-tavlatok-az-nke-es-a-pest-megyei-
kormanyhivatal-egyuttmukodeseben 
 
Tízéves a Ludovika Fesztivál! 
Május 11-én ismét megrendezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a MH Ludovika Zászlóalj 
közös szervezésében a hagyományos Ludovika Fesztivált. A 2009-ben újjáélesztett, immáron egy 
évtizedes rendezvény számos katonai, kulturális és történelmi programmal várja az érdeklődőket 
Józsefváros szívében, az NKE Ludovika Főépület előtti téren. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/08/tizeves-a-ludovika-fesztival 
 
Oroszország és stratégiai környezete 
A konfliktusok és az együttműködés fogalmi kettőssége jól tükrözik Magyarország és Európa 
viszonyulását Oroszországhoz – hangzott el az Oroszország és stratégiai környezete 
konferencián, amelyet a Stefánia Palotában rendeztek. A kétnapos esemény szervezésében a  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem is támogatást nyújtott. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/08/oroszorszag-es-strategiai-kornyezete 
 
Megjelent a 2019/2020. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírása 
Immáron harmadik éve kerül meghirdetésre Egyetemünkön az idei évtől az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által támogatott kiválósági ösztöndíj pályázat, az Új Nemzeti Kiválóság 
Program (továbbiakban ÚNKP). 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/megjelent-a-20192020-tanevi-uj-nemzeti-
kivalosag-program-palyazati-kiirasa 
 
Közbeszerzési Szakmai Napok az NKE-n 
A közbeszerzések világa egy nagyon sajátos terület, amely jelentősen befolyásolja a tagállamok 
és az Európai Unió piacának működését is. Éppen ezért ezen a területen nagyon intenzív az 
Európai Unió jogalkotási tevékenysége is, számos normatív szabály és egyéb, jogalkalmazást 
elősegítő dokumentum támogatja a közbeszerzési területen tevékenykedőket – hangzott el a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen május 3-án megrendezett Közbeszerzési Szakmai Napok c. 
rendezvényen. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/kozbeszerzesi-szakmai-napok-az-nke-n 
 
A hét hallgatója 
Molnár Bernadett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
negyedéves hallgatója. Tanulmányait katonai üzemeltetés szakon, repülésirányító szakirányon 
folytatja. Köztársasági Ösztöndíjban részesült. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/a-het-hallgatoja 
 
Parlamentarizmus napja 2019 
A rendszerváltást követően az első szabadon választott Országgyűlés alakuló ülését 1990. május 
2-án tartották. Az Alaptörvényben is említett jeles dátumra évről évre a Parlamentarizmus napján 
emlékezünk meg. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén csatlakozott a győri Széchenyi István 
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Egyetemen működő Parlamenti Kutatások Központjához és a Károli Gáspár Református 
Egyetemhez az évfordulót köszöntő, immár negyedik tudományos konferencia 
megszervezésében, amely a Konrad Adeuaner Alapítvány támogatásával valósult meg. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/parlamentarizmus-napja-2019 
 
Ákr. tanulmányi verseny az ÁKK-n 
A közigazgatási hatósági eljárásról szerzett ismereteiket tanulmányi verseny keretében 
mutathatták be az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar hallgatói. A Lőrincz Lajos 
Közigazgatási Jogi Intézet szervezésében megrendezett versenyen a többi között egy összetett 
jogeset megoldásával is bizonyíthatták felkészültségüket a résztvevők. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/akr-tanulmanyi-verseny-az-akk-n 
 
Elektronikus demokrácia- CEEEGOV DAYS 2019 
A Közép- és Kelet-európai elektronikus demokráciáról és elektronikus kormányzásról tartanak 
május 2-án és 3-án nemzetközi konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézmény 
által immáron hatodik alkalommal megszervezett tudományos tanácskozás egyik fő témája idén a 
kibervédelem. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/elektronikus-demokracia-ceeegov-days-2019 
 
Labdába rúghat-e egy magyar kisvállalkozás Kínában? 
A világ legnagyobb kereskedőnemzetéről és a magyar kis- és közepes vállalkozások kínai üzleti 
esélyeiről beszéltek a téma és a távoli ország szakértői a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az 
„NKE Kína-kutatási Kerekasztal” című rendezvénysorozat fókuszában a hazaitól alapjaiban eltérő 
kínai üzleti rendszer elemzése állt, amely az esetek igen nagy hányadában felkészületlenül éri a 
magyar kkv-kat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/labdaba-rughat-e-egy-magyar-kisvallalkozas-
kinaban 
 
A digitális világ eszközeivel vonzana fiatalokat a Magyar Honvédség 
A virtuális világ haderőre optimalizált alkalmazásait, ezen megoldások biológiai alapjait, de a 
magyar haderő legújabb kézifegyvereit is megismerhették az érdeklődők a Digital Soldier 2.0 
elnevezésű konferencián, a Stefánia Palotában. A rendezvény egyik legfőbb célja: megnyerni a 
digitális kor fiataljait a honvédelem ügyének. Az eseményen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
honvédtisztjelölt hallgatói és kutatói is részt vettek. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/a-digitalis-vilag-eszkozeivel-vonzana-
fiatalokat-a-magyar-honvedseg 
 
Országos jogesetmegoldó verseny az NKE-n 
A döntőbe jutott nyolc legjobb csapat mérhette össze tudását a Közigazgatási Eljárási Jogi 
Egyesület és az NKE ÁKK Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Intézete által szervezett Országos 
Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó versenyen. Az első fordulóban induló 50 csapat közül 
a döntőbe a Széchenyi István Egyetem, az ELTE és az NKE csapatai jutottak be. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/08/orszagos-jogesetmegoldo-verseny-az-nke-n 
 
Így választják ki a szlovén főtisztviselőket 
A közigazgatási főtisztviselők kiválasztásának szlovén gyakorlatával ismerkedhettek meg azok, 
akik részt vettek május 2-án, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán Janez Stare 
előadásán. 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/igy-valasztjak-ki-a-szloven-fotisztviseloket 
 
Műszaki támogatás gyakorlat – 2019.04.23-24. 
Kétnapos gyakorlattal zárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Kar (HHK) negyedéves, műszaki specializáción tanuló honvéd tisztjelöltjeinek 
két évig tartó műszaki szakharcászati felkészítése. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/muszaki-tamogatas-gyakorlat-20190423-24 
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Digital Soldier 2.0” és „VR, mint VaRázslat” tudományos diákköri szakmai programokon 
vettek részt a diákkör hallgatói 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/digital-soldier-20-es-vr-mint-varazslat-
tudomanyos-diakkori-szakmai-programokon-vettek-reszt-a-diakkor-hallgatoi 
 
A repülésirányítás kapujában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói 
Harmad és negyedéves repülésirányító-jelöltek nyertek betekintést a katonai repülésirányítás, 
ezáltal a jövendőbeli hivatásuk szakmai berkeibe. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/a-repulesiranyitas-kapujaban-a-nemzeti-
kozszolgalati-egyetem-hallgatoi 
 
Oktatónk a XXI. Rendőr Képzőművész kiállításon 
A Rendőr Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében megrendezett Rendőr 
Képzőművészek XXI. kiállításán ötödik éve meghívott művészként szerepel karunktól Frigyer 
László r. őrnagy a Bűnügyi Stratégiai tanszék tanársegédje is fafaragásaival. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/oktatonk-a-xxi-rendor-kepzomuvesz-kiallitason 
 
Dékáni dicséretek 
Május 6-án a reggeli tagozatsorakozón Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok RTK dékán, 
személyesen köszönte meg a Rendőr- és tűzoltónap közreműködői és több hallgató egész tanéves 
munkáját, oklevelekkel is kifejezve elégedettségét. 
Bővebben: https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/09/dekani-dicseretek 
 
Milyen állapotban van az Európai Unió? 
A Jean Monnet Program 30 éves fennállásának alkalmából Koller Boglárka részt vett a firenzei 
European University Institute éves “The State of the Union” konferenciáján. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/milyen-allapotban-van-az-europai-unio 
 
Az USA-ban jelent meg a NETK és a MGIMO közös kötete 
A “The Regional World Order. Transregionalism, Regional Integration and Regional Projects 
across Europe and Asia” című kötet a Lexington Kiadó gondozásában 2019 áprilisában jelent meg. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/az-usa-ban-jelent-meg-a-netk-es-a-mgimo-
kozos-kotete 
 
Magyar kulturális est 
Magyar kulturális estet tartottak 2019. május 6-án a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ, a Nemzetközi Iroda és a HÖK szervezésében. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/08/magyar-kulturalis-est 
 
Eredményesen szerepeltek a Korszerű Katonai Híradó, Informatikai, Robotikai és 
Elektronikai Rendszerek Tudományos Diákkör tagjai a XXXIV. OTDK-n 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/eredmenyesen-szerepeltek-a-korszeru-
katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor-tagjai-a-
xxxiv-otdk-n 
 
Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzés a VTK-n 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem felvételt hirdet a 2019. szeptemberben induló „Vízellátás-
csatornázás” szakirányú továbbképzési szakra. 
Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/vizellatas-csatornazas-szakiranyu-
tovabbkepzes-a-vtk-n 
 
Hallgatói Pályázat a VTK-n 
A Víztudományi Kar dékánja az EFOP 3.6.1 projekt keretében kutatómunka pályázatot hirdet a Kar 
hallgatói részére kutatómunka támogatására 

https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/digital-soldier-20-es-vr-mint-varazslat-tudomanyos-diakkori-szakmai-programokon-vettek-reszt-a-diakkor-hallgatoi
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/03/digital-soldier-20-es-vr-mint-varazslat-tudomanyos-diakkori-szakmai-programokon-vettek-reszt-a-diakkor-hallgatoi
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/a-repulesiranyitas-kapujaban-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-hallgatoi
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/a-repulesiranyitas-kapujaban-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-hallgatoi
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/oktatonk-a-xxi-rendor-kepzomuvesz-kiallitason
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/09/dekani-dicseretek
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/milyen-allapotban-van-az-europai-unio
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/az-usa-ban-jelent-meg-a-netk-es-a-mgimo-kozos-kotete
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/06/az-usa-ban-jelent-meg-a-netk-es-a-mgimo-kozos-kotete
https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/08/magyar-kulturalis-est
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/eredmenyesen-szerepeltek-a-korszeru-katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor-tagjai-a-xxxiv-otdk-n
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/eredmenyesen-szerepeltek-a-korszeru-katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor-tagjai-a-xxxiv-otdk-n
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/eredmenyesen-szerepeltek-a-korszeru-katonai-hirado-informatikai-robotikai-es-elektronikai-rendszerek-tudomanyos-diakkor-tagjai-a-xxxiv-otdk-n
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/vizellatas-csatornazas-szakiranyu-tovabbkepzes-a-vtk-n
https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/02/vizellatas-csatornazas-szakiranyu-tovabbkepzes-a-vtk-n


Bővebben: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2019/05/07/hallgatoi-palyazat-a-vtk-n 
 

 

A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
 
2019.05.15. Csengeri János főhadnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 15. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A légi bázis, mint műveleti képesség komplex vizsgálata, szerepe a légi 
műveletekben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.16. dr. Nováky Mónika tű. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 16. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Az európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási képességek 
magyarországi alkalmazásának jogi és műszaki fejlesztése a katasztrófavédelemben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.20. Érces Gergő tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 20. (hétfő) 14.00 óra 
Az értekezés címe: Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei a komplex tűzvédelem 
elemei valós egymásra hatásának mérnöki módszerekkel történő elemzésével 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.22. dr. Petruska Ferenc őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 22. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A haza szolgálatától a köz szolgálatáig - A katonai humán rekonverzió átfogó 
megközelítése 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.28. Rácz Sándor tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 28. (kedd) 14.00 óra 
Az értekezés címe: A beavatkozói hatékonyság növelése a tűzoltások és műszaki mentések során 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 

Egyetemi programok és konferenciák 
 
X. Ludovika fesztivál és Száznapos ünnepség 
Időpont: 2019. május 11., 10:00 
Helyszín: Ludovika tér 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-11 
 
Afrika Albizottság plenáris ülése 
Időpont: 2019. május 13., 16:00 
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Helyszín: Ludovika főépület, 243/b terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-13 
 
LUDOVIKÁS ÉLETUTAK - Perjés Géza hadtörténész (1917-2003) című kiállítás ünnepélyes 
megnyitója 
Időpont: 2019. május 15., 10:00 
Helyszín: Ludovika Főépület, Zrínyi terem 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Ludovikas-%C3%89letutak-
PERJ%C3%89S%20G%C3%89ZA%20Meghiv%C3%B3%2005%2015.pdf 
 
KKV-K, VERSENYKÉPESSÉG, DIGITALIZÁCIÓ 
Időpont: 2019. május 16. (csütörtök) 10:00-13:00 óra 
Helyszín: Oktatási Központ, 510. tárgyaló 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/KKV_Konferencia%20program.pdf 

 
 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke pályázatot hirdet: 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára doktori képzési díj, 
illetve doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2019/2020. tanévre; 

- az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak 
felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a 
megismerése és felhasználása érdekében – "A mesterséges intelligencia megoldások 
alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá 
tartozó szervezeteknél" címmel tanulmányok megírására. 

 
Az alábbi linkeken bővebb információt találnak a pályázatokról:  
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-
palyazatai/doktorandusz-palyazat 
https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-tudomanyos-tanacs-palyazatai/palyazati-
felhivas-tanulmany-irasara 
 
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 
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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 2019-ben 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: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
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