Szerződés kelte

Szerződő fél

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSAI
Támogatás tárgya

2014. május 14.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Harvard University, Summer School Program

Támogatás összköltsége
4 043 135 Ft

2014. május 26.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2014. június 18.

„Makrotrend 2000” Gazdasági Elemző Betéti
Társaság

Támogatás célja: Dr. Kásler Miklós Nemzeti Nagyvizit című 6 kötetből álló könyvsorozat támogatása, mely átfogja a
magyarság történelmét a honfoglalástól egészen napjainkig, mely hiánypótló mű atekintetben, hogy a nyugatról érkező,
erősen globalista történelemszemlélet ellensúlyozására szükséges a magyarság történetének nemzeti érzelmű és
szemléletű bemutatása, különös tekintettel a felnövekvő ifjúság világnézetének alakítására, hazafiúi érzelmének
erősítésére a globalista nézetekkel szemben.
A Támogatás célja "Az Európai Unió jövője a jelenlegi viták tükrében című kutatás és tanulmány megírásának
támogatása."

2014. június 18.

„Makrotrend 2000” Gazdasági Elemző Betéti
Társaság

A Támogatás célja "A legnagyobb Magyarországon is tevékenykedő multinacionális cégek tulajdonosi
kapcsolatrendszerének és gazdasági tevékenységének elemzése" című kutatás és tanulmány megírásának támogatása.

2014. július 21.

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.

2014. július 28.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2014. augusztus 5.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - London School of Economics and Political Science

3 779 731 Ft

Támogatás célja: Prof. Dr. Lentner Csaba a "Devizahitelezés Nagy Kézikönyve" és a "Közpénzügyek és Államháztartástan
II." című tankönyveinek támogatása.
Támogatás célja: Lovas István az "Unortodox Különcök" című könyv támogatása. A kötet három ország sikeres,
unortodox gazdaságpolitikáját tárgyalja az ázsiai, illetőleg a világválság nyomán. Azt, hogy miként vették fel sikerrel a
harcot a „washingtoni konszenzus” intézményeivel, illetve alkalmaztak pontosan olyan gazdasági megoldásokat,
amelyek éppen az ellentettje volt mindannak, amit főként az IMF javasolt. Malajzia az 1997-es ázsiai válság, Izland a
2008-as válság után és Magyarország a 2010-es választásoktól kezdődően.

39 000 000 Ft

1 150 000 Ft
1 150 000 Ft
7 300 000 Ft

7 850 000 Ft

2014. augusztus 22.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Vrije Universiteit

2 742 861 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 3.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 10.

2014. szeptember 10.

Támogatás célja: Garai László "Minek nekünk gazdaságpszichológia" című könyv támogatása. A kötetében az elmúlt bő
Napvilág Kiadó és Kulturális Szolgáltató Kft.
két évtizedben született írásaiból ad színes válogatást, folytatva azt az életmű-összegzésnek is felfogható munkát, amit
„Globális rendszerváltás?” című 2009-ben megjelent könyvében megkezdett.
A támogatás célja: Miszlivetz Ferenc "Creative City - Sustainable Region, the KRAFT index" című könyv támogatása. A
Társadalomtudományok és Európa - Tanulmányok kötet azon két évtizedes kezdeményezéshez kötődik, amelynek célja egy szellemi műhely létrehozása a KőszegIntézete Alapítvány
Szombathely tengelyen. E tudásközpont, intézményi keretet teremtve, hozzájárulhat a közép-kelet-európai országok
szorosabb együttműködéséhez valamint a régiók fejlesztéséhez is.

4 000 000 Ft

1 800 000 Ft

2014. szeptember 11.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 11.

Magánszemély

Kutatás és tanulmányírás támogatása

1 360 715 Ft

2014. szeptember 12.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 119 036 Ft

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar
Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási
Alapítvány

Támogatás célja:"VIII. Soproni Pénzügyi Napok" pénzügyi, adózási és számviteli konferencia támogatása. A konferencia
előadásai minden évben jelentős és aktuális pénzügyi, adózási és számviteli témákat ölelnek fel.
Támogatás célja:"1st AIB-CEE Chapter Conference & 2nd Working Conference on Competitiveness: Competitiveness of
the CEE Region in the Global Economy" című nemzetközi konferencia támogatása.

2014. szeptember 30.

Antall József Politika- és Társadalomtudományi
Tudásközpont

Támogatás célja:"SUSCO Budapest 2014" Nemzetközi Konferencia támogatása. A konferencia a nemzetközi
szabályozások és nemzeti gyakorlatok kérdéskörének megvitatására fókuszál, hogyan lehet a nemzetközi célkitűzéseket
beépíteni a nemzeti és regionális, kelet-közép európai szabályozásokba, illetve azok miként finanszírozhatóak. A
konferencia interdiszciplináris megközelítésben tárgyalja a témát, tekintettel arra, hogy a célok megvalósításához
együttesen van szükség a közigazgatási és finanszírozási lehetőségek ismeretére, a természettudományi, - és mérnöki
szakértelemre, illetve az ország - és régió specifikus gazdasági,- pénzügyi, - jogi ismeretekre.

1 369 642 Ft

2014. október 14.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 721 428 Ft

2014. október 20.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 993 572 Ft

2014. október 21.

Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány

2014. október 29.

Alinea Fontes Kiadó Bt.

2014. november 20.

Műsor- Hang Műsorszolgáltató Zrt.

2014. november 27.

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

2014. december 4.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2014. december 11.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 814 292 Ft

2014. december 11.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 721 428 Ft

2014. december 11.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 511 935 Ft

2014. december 11.

Új Ifjúsági Szemle Alapítvány

A támogatás célja: "A Harmadrészt 2012 Magyar Ifjúság, regionális helyzetelemzések" című tanulmánykötet
támogatása. Célja a Magyar Ifjúság 2012 (A Magyar Ifjúság 2012, a negyedik magyarországi nagymintás, 8000 fős
ifjúságkutatás, amely a 15-29 korosztály élethelyzetét igyekezett felmérni) adatai alapján olyan másodelemzések
elvégzése, amelynek a feladata egységes szerkezetben bemutatni az ország különböző területein élő 15-29 éves fiatalok
élethelyzetét, különös tekintettel anyagi helyzetükre, életmódjukra, köztük szubjektív gazdasági státuszértelmezésüket.

1 050 000 Ft

2014. december 11.

Alinea Fontes Kiadó Bt.

2014. december 17.

Gabriel Méry - Ratio

2014. szeptember 26.
2014. szeptember 26.

Támogatás célja: "Összebeszélünk I. Ifjúságügyi Kongresszus" támogatása, amelynek célja a fiatalokkal foglalkozó
diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítése és az ifjúságügy egységes megközelítésének elősegítése.
Támogatás célja: Kovács Olivér "Stabilitás és dinamizmus – az innovatív fiskális politika alapjai" című könyv támogatása.
A könyv rendszerszemléletben igyekszik rámutatni arra, hogy milyen típusú konszolidációs gyakorlat lehet az, amely az
állam hosszú távú fizetőképességét is biztosítani igyekszik, de azon túlmenően a növekedési képességet is képes
megtámogatni.
A Támogatás célja: "A Nap Vendége" című 10 adásból álló rádióműsor támogatása. A Nap Vendége című műsor a
Gazdasági Rádió háttérelemző műsora. A Gazdasági Rádió kéthetente szerdánként kétszer 20 perces időkeretben
sugározza a hazai és külföldi pénzügyek jelentőségére makro-, valamint, mikrogazdasági hatásokra fókuszáló adásokat.
Ebben a műsorban, elsősorban a pénzügyi kultúra fejlesztése céljából az alapvető ismeretekkel látják el a hallgatókat.
Többek között a jelenleg zajló hazai és külföldi pénzügyi folyamatokról, azok hátteréről, kialakulásuk okairól.
Támogatás célja: Már hetedik alkalommal rendezte meg a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége a "Fiatal Vállalkozók
Hetét", amelyre a világ legnagyobb vállalkozásösztönző mozgalma, a Global Entrepreneurship Week (GEW) keretében
kerül sor.
A Támogatás célja: Dr. Somogyi Ferenc "A XXI. század forgatókönyvei" című könyvének támogatása. A kötet arra
vállalkozik, hogy négy világmodellt, forgatókönyvet (orwelli forgatókönyv, a tolsztoji, a kolumbuszi és az ún. platóni
forgatókönyv) írjon le. A könyv összefoglalójában a négy forgatókönyvet szembesíti a szerző korunk világpolitikai és gazdasági szerkezeti átrendeződésével.

Támogatás célja: dr. Mitev Ariel Zoltán és Dr. Horváth Dóra: "Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv" támogatása,
amelynek célja, hogy megismertesse az olvasót az alternatív kvalitatív kutatási technikákkal, olyan módszerekkel,
amelyeket egyelőre nem vagy csak alig használnak a hazai közgazdaság- és menedzsmenttudományokban. A könyv
számos gazdasági példával, illusztrációval mutatja be az egyes alternatív kvalitatív módszereket.
A Támogatás célja: Fricz Tamás 2013 januárja és 2014 októbere között készült közel 80 cikkét, elemzését tartalmazó
kötetének támogatása. A kötet arra vállalkozik, hogy cikkek, elemzések formájában bemutassa a második Orbánkormány politikájának legfontosabb jellemzőit, külön figyelmet fordítva az új gazdaságpolitikai modell kibontakozására
s annak eredményeire, illetve a körülötte zajló hazai és nemzetközi politikai vitákra.

750 000 Ft
1 915 389 Ft

1 900 000 Ft

2 910 000 Ft

2 000 000 Ft

1 866 000 Ft

740 000 Ft

2 980 000 Ft

1 200 000 Ft

2014. december 17.

Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

2014. december 17.

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

2014. december 17.

Nordex Kft. / Dialóg Campus Kiadó

2014. december 18.

Dr. Mihály Nikolett e.v.

2015. január 14.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2015. január 15.

Pécsi Tudományegyetem

2015. január 29.

Magánszemély

2015. január 29.

2015. január 29.

2015. január 29.

2015. január 29.

2015. február 3.

2015. február 12.

2015. február 24.

2015. február 26.

Támogatás célja: Katits Etelka és Szalka Éva "A magyar TOP 100 pénzügyi elemzése 2008-2013 között, avagy a
növekedési lehetőségek feltárása" című könyv támogatása. A könyv célja bemutatni és vizsgálni a TOP100 pénzügygazdasági teljesítményét, kiemelve a szektorban felbukkanó válság erős és gyenge jelzéseit, valamint okait. A hangsúlyt
az elemzésbe vont társaságok működési tevékenységük – elsősorban belső és külső – finanszírozhatóságának
feltárására helyezik a könyv szerzői.
Támogatás célja: Dr. Fogarassy Csaba a "Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek
alkalmazásával" című könyv támogatása. A könyv egy a környezetvédelmi célú, vagy klímaváltozást előnyösen
befolyásoló projektfejlesztés folyamatát elősegítő, fenntarthatóan tervezhető fejlesztéseket kutató és elemző könyv.
Támogatás célja: Bordás Mária a "Közigazgatás gazdaságtana" című tankönyv támogatása. A könyv 2009-ben került
először kiadásra, 2001-től a könyv tankönyvként szerepel. Tekintettel arra, hogy az első kiadásának kézirata 2009
közepén lezárásra került, szükség volt annak kiegészítése, és újra kiadása, mivel a 2008-as gazdasági világválság
következtében a gazdasági kormányzással szemben, nemzetközi szinten is új elvárások fogalmazódtak meg, a
globalizmussal szemben a nemzetgazdasági érdekeket hangsúlyozó erős állam képében.
Támogatás célja: Dr. Mihályi Nikolett "A Birtoklás és boldogság, avagy pénzügyeinek a személyiségünk tükrében" című
könyv támogatása. Az ismeretterjesztő könyv központi témája, hogy a személyiség érettsége illetve gazdagítása miként
befolyásolja az anyagi jólétet. A műben az olvasók választ kaphatnak arra, hogy milyen belső feltételek szükségesek
ahhoz, hogy megvalósuljon az anyagi biztonság és ezzel együtt egy általános jólét érzet.
Támogatás célja: "IV. Kárpát-medencei Gazdasági fórum" támogatása, ahol hangsúlyt kap a vállalkozásfejlesztési
hálózatok, szervezetek között együttműködés és az összefogás. A program mottója: Gazdasági érték - és
érdekközösségek a Kárpát - medencében.
Támogatás célja: Az USP Filozófia, Nyelvek és Humán Tudományok Karán a PADA és a PTE közreműködésével magyar
nyelvi és kulturális képzés létesül. Az 5 éves program célja a magyar nyelv oktatása alap szinttől anyanyelvi szintig,
ezáltal a kurzus hallgatóinak bevonása a magyar-brazil kapcsolatok szervezésébe az élő kapcsolatok fenntartásával. A
kiemelt cél a különböző magyar vonatkozású felsőoktatási és egyéb rendezvények megszervezése a Sao Paulo-i magyar
közösség, a brazíliai Magyar Nagykövetség, valamint a magyarországi partnerek bevonásával. A feltütntetett összeg 2
évre vonatkozik.
Tanulmányok támogatása

A támogatás célja: Tom G. Palmer "A jóléti állam után" című könyv magyar nyelvű kiadása. Az ismeretterjesztő mű a
Szabad Piac Alapítvány
jóléti állam szerepével foglalkozik a nagy nemzeti válságok vonatkozásában, valamint, hogy honnan ered és hogyan
működik a jóléti állam.
Támogatás célja: A Hétfa hazánk vágyait, kínlódásait, eredményeit és kudarcait, az előttünk álló kihívásokat,
lehetőségeket kívánja feltárni. A HÉTFA a közügyek és a gazdaság döntéshozói számára használható tudás
megteremtésében kíván közreműködni. A HÉTFA szakértői elköteleztettek, hogy tudásukkal támogassák a közügyek és a
Hétfa Kutatóintézet Kft.
gazdaság döntéshozóit és döntés-előkészítőit mind országos, mind pedig helyi ügyekben. A projekt során a magyar
gazdaságról, társadalomról és közpolitikai kérdésekről szóló szakmai blog, valamint 6 tanulmányból álló
műhelytanulmány-sorozat megjelenítése a céljuk.
Támogatás célja: Dr. Botos Ernő Péter "A bor piaca és gazdaságtana" című könyv támogatása. A könyv a hazai és a
nemzetközi borszektor történelmének, legutolsó és forradalmi változásokkal jellemezhető 30 évének piaci és gazdasági
jelenségeit dolgozza fel. A hazai és a nemzetközi elemzések a borszektor minden egyes szerveződési szintjét érintik. A
Bor-Kép Bt.
globális borszektortól és a borpiactól, a regionális szinten át borvidéki, birtok és termék jelenségek és példák is
szerepelnek a könyvben. A könyv szektor és termék specifikus, a cél a borszektorról, és a borról viszonylag teljes körű
elemzést adni. A felhasznált ökonómiai, piaci elemzési és marketingmódszerek és azok alkalmazott felhasználása ezt a
célt szolgálják.
Támogatás célja: Dr. Mihály Nikolett "The Practice of Economic Psychology" című könyv támogatása. A könyv a
legfontosabb gazdaságpszichológiai területeket öleli fel, elsősorban olyan ismereteket közöl, melyek a mindennapi
életben is jól használhatóak. A könyv jelenleg félkész állapotban van, de már néhány eleme publikálásra került
Dr. Mihály Nikolett e.v.
szaklapokban, illetve jegyzet formájában. Legfontosabb célja a mű megírásával, hogy a diákok és a szélesebb
nagyközönség jól szerkesztett formában, naprakész információkat olvashassanak a gazdaságpszichológia izgalmas,
fejlődésben lévő területeiről.
Támogatás célja: „Magyarország 2015” projekt megvalósításának támogatása (melynek keretében egyéves
időintervallumban, a 2015. évben heti és havi rendszerességgel, közszolgálati tartalmakat dokumentumfilmes és
New Wave Production Informatikai Szolgáltató és
korszerű multimédiás formátumokban hoz létre és tesz közzé honlapján). A projekt célja fontos társadalmi és gazdasági
Tanácsadó Kft.
jelenségek, problémák bemutatása széles olvasói rétegek számára multimédiás eszközök segítségével. A szerződés
2015.12.31. napjáig terjedő, határozott időre szól.
Támogatás célja: A Program lehetőséget teremt arra, hogy még több tehetséges magyar hallgató tanulhasson a világ
The Cambridge Commonwealth, European and legelismertebb egyetemei közé tartozó intézményben. A PADA Alapítvány három magyar diák egy-egy éves
International Trust (Cambridge Trust); The
mesterképzését támogatja a University of Cambridge Közgazdasági és Pénzügyi Tanulmányok szakán. Az egy hallgatóra
Chancellor, Masters and Scholars of the University jutó éves támogatás legfeljebb 11 millió forint, amelyből a vendéghallgató egy akadémiai évre esedékes tandíja és
of Cambridge (University)
ösztöndíja fedezhető.
A feltüntetett összeg eddig 1 hallgató támogatását jelenti.
A Támogatás célja: "Elemző" című 12 részből álló TV műsor támogatása. Az ECHO Tv, Elemző címen új műsort indít a
lakossági pénzügyi ismeretek fejlesztése és bővítése céljából. A műsor 12 részben 23 perces időkeretben tárgyalja
Echo Hungária Tv Zrt.
szakértők bevonásával a következő témákat: melyik pénzügyi termék mire és hogyan használható; bemutatásra kerül a
hazai gazdasági-pénzügyi intézményrendszer; magyarázatot ad a pénzügyi alapfogalmakra.
Támogatás célja: "Pénzügyi szolgáltatások a XXI. Században" című tananyag elkészítésének támogatása. A
tananyagfejlesztés eredményeként elektronikus egyetemi jegyzet jön létre. A jegyzet ingyenesen és nyilvánosan
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula
elérhető országos szinten. Módszertani újításként a pénzügy-oktatásban általánosan elterjedt és ismert összefüggések
Gazdaságtudományi Kar
bemutatásán felül, a dinamikus módszerek is szerves részét képezik a kurzusnak, a tananyag gyakorlatorientált, a
jegyzet anyagát a tudományterületen dolgozó szakember lektorálja.

500 000 Ft

745 000 Ft

1 500 000 Ft

308 500 Ft

1 995 000 Ft

22 000 000 Ft

725 715 Ft
1 499 887 Ft

12 049 350 Ft

4 000 000 Ft

358 500 Ft

71 100 000 Ft

8 488 560 Ft

7 000 000 Ft

900 000 Ft

2015. március 3.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - University College London

3 067 876 Ft

2015. március 4.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 557 261 Ft

2015. március 6.

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula
Gazdaságtudományi Kar

2015. március 6.

Közgáz Alma Máter Egyesület

2015. március 10.

Magánszemély

Támogatás célja: "TÉR – GAZDASÁG – EMBER" folyóirat támogatása. A projekt célja egy tudományos folyóirat kiadása.
A kiadvány rovatai a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar arculatát és a Doktori Iskola profilját tükrözik. A folyóirat
nyitva áll minden magyar és nemzetközi közgazdász, illetve a közgazdaságtanhoz kötődő kutatási eredmény, illetve
szerző előtt. A kiadvány megjelentetéséhez kettő évre igényelt támogatást az Egyetem.
Támogatás célja: Az Egyesület által megjelentetni kívánt "Köz-Gazdaság" című folyóirat 4 lapszámának célja a hazai
közgazdasági gondolkodás fejlesztése a tágabb értelemben vett közgazdász-társadalomban. A folyóirat fontos szerepet
szán a hazai közgazdaságtudományi eredmények és kutatások bemutatása, terjesztése mellett a nemzetközi
szakirodalom legfontosabb eredményeinek ismertetésére és hazai gazdaságpolitikai alkalmazhatóságának
megvitatására is.
Külföldi tanulmányút támogatása - Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

3 120 000 Ft

5 100 000 Ft

780 143 Ft

Támogatás célja: Dr. Dörnyei Krisztina "A csomagolás marketing szemléletű kézikönyve – a magyar piacon" című könyv
támogatása. A könyv arra vállalkozik, hogy átfogó ismereteket adjon a csomagolásról, azon belül is elsősorban a
csomagolás marketingesek számára fontos aspektusairól. A könyv interdiszciplináris, mert egyszerre épít
vállalatgazdaságtani, marketing, logisztikai, vezetés-szervezési területekre.

1 200 000 Ft

2015. március 23.

Akadémiai Kiadó Zrt.

2015. március 30.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

3 561 292 Ft

2015. március 31.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - London School of Economics and Political Science

7 559 524 Ft

2015. március 31.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 222 500 Ft

2015. március 31.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Quinnipiac University

3 023 809 Ft

2015. április 7.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 965 476 Ft

2015. április 7.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 814 285 Ft

2015. április 9.

Magánszemély

Könyv írása

1 186 845 Ft

2015. április 9.

Magánszemély

Tanulmányok írása

1 186 845 Ft

2015. április 23.

Nyitott Világ Alapítvány

2015. április 29

Antall József Politika- és Társadalomtudományi
Tudásközpont

Támogatás célja: XXXV. Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójának konferencia támogatása. Az immáron több, mint
három évtizedes múlttal rendelkező esemény évről évre azzal a céllal kerül megrendezésre, hogy találkozójául szolgáljon
a közgazdász szakma iránt érdeklődő fiataloknak, határon innen és túl.
Ennek szellemében a FIKOT rendre egy vagy több aktuális gazdasági helyzet, esemény, vagy probléma köré épülő
szakmai előadásokkal várja az érdeklődőket, ahol neves közgazdászok, diplomaták, jelenlegi és korábbi miniszterek is
tartanak előadásokat.
Támogatás a"Variációk Európára - Az EU és a kelet-közép-európai régió kilátásai a 21. század kihívásai tükrében"
elnevezésű konferencia megszervezéséhez. A támogatási szerződés alapján a teljes támogatási összeg visszafizetésre
került.

800 000 Ft

1 906 500 Ft

2015. április 30.

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

2015. május 6.

Magánszemély

2015. május 6.

CEPoliti Review Kft.

2015. május 13.

Éghajlat Könyvkiadó Kft.

2015. május 14.

Károli Gáspár Református Egyetem

2015. május 15.

Óbudai Egyetem

2015. május 21.

A támogatás célja: Hossó Nikoletta a "Protokoll a nemzetközi kapcsolatok és diplomácia hátterében" című könyv
támogatása. A kiadó által megjelentetni kívánt könyv célja a nemzeti kereteken belül zajló állami protokoll bemutatása,
majd a nemzetközi írott és íratlan szabályok és szokásjogon alapuló diplomáciai protokoll ismertetése, amely az államok
közötti kapcsolattartás módját szabályozza. Bemutatja továbbá a hazai katonai protokoll főbb jellemzőit, de helyet kap
a vallásprotokoll és a sportprotokoll szakterületek legjelentősebb elméleti és gyakorlati elemeinek rövid bemutatása is.

1 741 500 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - Bécs

1 133 928 Ft

Támogatás célja: A "Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország" című könyv támogatása. A kötet a
Miskolc Televízió által 2014. májusa és decembere között heti rendszerességgel sugárzott 55 perces elemző műsorának
szerkesztett, írott változata. 2014-ben, az ún. „szuper választási évben” fokozott figyelem irányult hazánkban és
nemzetközi szinten is az ún. magyar gazdasági modellre, a gazdaságpolitika döntéshozatalra és annak gyakorlati
megvalósítására és megvalósulására. A II. és a III. Orbán-kormány „unortodox” gazdaságpolitikája, innovatív és kreatív
lépései a politikai erők egyik kedvenc kampánytémája volt. A gazdasági döntések gyakorlati életben való megjelenésekor
pedig fokozott hangsúly helyeződik a lépések kommunikációjára nemzetközi, országos és regionális szinten is.

1 800 000 Ft

Támogatás célja: dr. Bertalan Péter "A Pálos Rend és az állambiztonság küzdelme - Hálózatok szorításában" című könyv
támogatása. A könyv arra vállalkozik, hogy bemutassa a magyar alapítású pálos rend történetét, a magyar gazdaságra
és társadalomra gyakorolt hatását, illetve a rend 20. századi üldözését.
Támogatás célja: "Tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései és a Nemzetközi Doktorandusz
Konferencia" támogatása. A konferencia két egymáshoz kapcsolódó és nemzetközi résztvevőkkel zajló szakmai eszmeés tapasztalatcsere megrendezését teszi lehetővé. A konferenciák részvevői hazai és szomszédos országokból érkező
egyetemi oktatatók és a következő tudományos generáció képviselői.
Támogatás célja: "Management, Enterprise and Benchmarking" nemzetközi konferencia támogatása. Az Óbudai
Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara által rendezett 13. MEB nemzetközi konferencia célja, hogy fórumot kínáljon az
elsősorban európai országokból érkező oktatóknak, kutatóknak és üzletembereknek.

2 667 000 Ft

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 814 285 Ft

2015. május 22.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 814 285 Ft

2015. május 26.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 614 067 Ft

8 500 000 Ft

50 000 000 Ft

2015. május 27.

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.

Támogatás célja: "A fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban Magyarországon és az Európai Unióban; avagy az acquis
communautaire érvényesülése a magyar hitelpiacon című" tanulmány támogatása. A tanulmány célja, hogy a közösségi
jog vonatkozó elsődleges és másodlagos jogforrásainak vizsgálata során, azoknak a magyar jogrendszer vonatkozó
szegmensének való összehasonlításával, felhívja a figyelmet arra, ha van olyan közösségi jogi szabály, amelynek
érvényesülése a hazai jogrendszerben hiányos, bár ennek feltételei adottak lennének, vagy feltételei egyáltalán
nincsenek meg és emiatt nem tud érvényesülni az adott szabályozás. A vizsgálat az elmúlt évek közösségi intézményi
gyakorlatát bemutatva, illetve a vonatkozó európai uniós jogszabályokat és magyar jogszabályokkal összehasonlítva
tesz megállapításokat. A kötet elkészítése során a Támogatott vállalja a kötet tartalmául szolgáló téma egyéb formában
történő megismertetését, konferencia szervezésével, sajtó megjelenések szervezésével, illetve egy tematikus blog oldal
létrehozásával.

2015. május 28.

Tihanyi Alapítvány

Támogatás célja: Mathias Corvinus Kollegium "FIT programja" 11-15 évesek számára. Az egy éves FIT program célja,
hogy olyan komplex tehetséggondozást nyújtson az ország négy városában élő fiataloknak, amely az iskolai oktatásban
meg nem jelenő területekre fókuszál. Otthonos környezetben kívánnak személyre szabott fejlesztést nyújtani a
tehetséges és motivált általános iskolásoknak, akik hétvégi tréningalkalmakon, egy jó közösségben fejlődhetnek.
Támogatás célja: "A Városgazdálkodás és urbanisztika és az Urbanisztika" tantárgyak integrált, interdiszciplináris,
interaktív tananyagának kidolgozása, a tantárgyak digitális segédeszközeinek kialakítása. A tananyagfejlesztés
elsődleges célja, hogy olyan új tematikát, tanmenetet, módszertant és oktatási segédeszközöket hozzon létre, amelyek
alkalmasak a települési folyamatokban a téri-műszaki és a közgazdasági törvényszerűségek összefüggésrendszerének
oktatására, az integrált műszaki-gazdasági tervezés szükségességére. Eredményeként kidolgozzák, tesztelik és
véglegesítik a tantárgy előadásait és órai gyakorlatait, elektronikus jegyzetét. A jegyzetet a BME Urbanisztika Tanszék
honlapján teszik elérhetővé a tárgy hallgatói számára.
Támogatás célja: "Innovation Strategies In Financial Sector" című nemzetközi konferencia támogatása, melynek témája
a bankszektor alapvető trendjei és stratégiái.
Támogatás célja: Dr. Walter György "Bankismeret" című könyv támogatása. A könyv arra vállalkozik, hogy egy
alapvetően új szemléletű, modern tudást adó, gyakorlatias és a Pénzügy alapképzésben résztvevők számára
testreszabott tankönyv jöjjön létre, amely egyszerre teljesíti azokat a követelményeket, hogy a munkakeresők az
alapképzésben olyan kereskedelmi banki szaktudást kapjanak, amely magas, egyetemi szinten készíti fel őket a banki
munkavégzésre, és azok számára, akik későbbiekben a mesterszakon folytatják tanulmányaikat, részletesebb elméleti
tudás elsajátítását készíti elő. A könyv tankönyvként szolgálhat egyetemeken, képzéseken, ahol pénzügyi, bankismereti,
banküzemtan képzés is folyik nem kifejezetten szakirányú hallgatóknak.

800 000 Ft

415 000 Ft

2015. június 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

2015. július 8.

Tihanyi Alapítvány

2015. július 8.

Alinea Fontes Kiadó Bt.

2015. július 8.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Technology of Sydney

3 585 180 Ft

2015. július 16.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 814 285 Ft

Támogatás célja: Koudela Pál "Négy város – négy fejlődési modell" című könyv támogatása. A kiadó által megjelentetni
kívánt könyvben a szerző egy igen sajátos gazdaságtörténeti és gazdaságszociológiai kontextuális elemzést kapcsol
össze a mikro-történeti forrásokkal. Négy nagy központ: Kassa, Eperjes, Selmecbánya és Lőcse egyedi fejlődését elemzi,
melyben nem csupán a történeti, gazdasági és demográfiai források összetett elemzését, hanem szociológiai és
pszichológiai interpretációját is megkísérli. A nagy traumák (pl. Trianon) hatása a gazdaságra, népességre különösen
fontos tanulságot jelentenek, és számtalan elemét hordozzák a mai valamint a jövőt meghatározó állapotoknak.

1 198 500 Ft

2015. július 16.

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

Támogatás célja: Hoppál Bulcsú Kál és Cservák Csaba "Antall József, a rendszerváltó miniszterelnök" című könyv
támogatása. A könyv célja a 2013 áprilisában, Antall József születésnapján, Antall József emlékére a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Karán megtartott konferencián elhangzott tanulmányok és egyéb
tanulmányok egy kötetben való kiadása. A kötet célja bemutatni a rendszerváltás korának közjogi, közigazgatási és
közgazdasági problémáit.
Támogatás célja: Az USP Filozófia, Nyelvek és Humán Tudományok Karán a PADA és a PTE közreműködésével magyar
nyelvi és kulturális képzés létesül. Az 5 éves program célja a magyar nyelv oktatása alap szinttől anyanyelvi szintig,
ezáltal a kurzus hallgatóinak bevonása a magyar-brazil kapcsolatok szervezésébe az élő kapcsolatok fenntartásával. A
kiemelt cél a különböző magyar vonatkozású felsőoktatási és egyéb rendezvények megszervezése a Sao Paulo-i magyar
közösség, a brazíliai Magyar Nagykövetség, valamint a magyarországi partnerek bevonásával. 2015. január 15-ei
támogatási szerződés módosítása, kiegészítő támogatás 2015-re.

2015. július 16.

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

2015. július 23.

Pécsi Tudományegyetem

2015. július 28.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Oxford

2015. július 28.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2015. július 30.

Budapesti Corvinus Egyetem

2015. augusztus 12.

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

2015. augusztus 14.

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2015. augusztus 27.

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2015. szeptember 4.

John Henry Newman Oktatási Központ Kft.

2015. szeptember 9.

Osiris Kft.

2015. szeptember 11.

Magánszemély

A támogatás célja a "A demográfiai folyamatok gazdasági kihatásainak néhány új típusú megközelítése" című kutatási
projekt és műhelytanulmány-sorozat támogatása. Jövőbeli céljuk, hogy a kutatási eredményeket az oktatásba is
átültesse szakszeminárium, választható kurzusok, esetleg szakirányú kurzusok formájában.
A támogatás célja: Vasi szemle folyóirat 2015. októberi Mindszenty különszámának a támogatása. A Vas megyei
születésű és a megyéhez is erősen kötődő Mindszenty József bíboros, hercegprímás sorsával és életútjával is számos
alkalommal foglalkozott már a Vasi szemle. Az idén októberben kibocsátandó emlékszám alkalmát a nagy főpap és
történelmi személyiség idén esedékes 3. évfordulója adja: a szombathelyi pappá szentelés 100., az esztergomi érseki
székbe emelkedés 70. és az elhalálozás 40. évfordulója.
Támogatás célja: Magyar Nemzeti Monetáris Nyári Egyetem elnevezésű program támogatása. Gyakorlatias,
tanulmányaik során és a munkaerőpiacon is használható tudást kívánnak átadni a résztvevőknek. A program célja, hogy
a határon túli fiatalok is megismerjék a magyar gazdaságpolitika eredményeit, valamint olyan ismeretek átadása,
mellyel könnyebben érvényesülhetnek a hallgatók. A szakmai rendezvényeken túl kulturális programokat is szerveznek a
résztvevőknek.
Támogatás célja: MON-UNI-CAMP PénzÜgyes Nyári Tábor elnevezésű program támogatása. Az egész programot
pénzügyi játék köré csoportosítják, melynek során a diákok vállalkozást indíthatnak. A tábor során könnyed stílusban
ismertetik meg a fiatalokkal pénzügyi alapfogalmakat, továbbá az egyetemisták életébe is bepillantást nyerhetnek a
Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói segítségével.
A támogatás célja: a megjelentetni kívánt két gazdaságetikai könyv szerzője Marguarite A. Peeters. Az első könyv a "The
globalization of the western cultural revolution", ill. a második könyv a "The genderrevolution" célja, hogy bemutassa a
gazdasági és kulturális globalizálódás társadalmi normarendszerre gyakorolt hatásait. A könyvek lefordításához, illetve a
két könyv könyvbemutatójához kérik a támogatást.
Támogatás célja: Szabó Márton "Diszkurzív politikatudomány. Bevezetés a politika interpretatív szemléletébe és
kutatásába című" könyv támogatása. A könyv segít megérteni a huszonegyedik század elejére kiformálódott új politikai
jelenségeket.
Külföldi tanulmányút támogatása - Canisius College One Year Accelerated Master of Business Administration Program

1 000 000 Ft

707 305 Ft

2 391 000 Ft

647 800 Ft

7 399 135 Ft

4 535 715 Ft
907 161 Ft
10 475 000 Ft

875 500 Ft

1 220 000 Ft

3 700 000 Ft

6 367 500 Ft

2 491 714 Ft
3 023 809 Ft

2015. szeptember 22.

Éghajlat Könyvkiadó Kft.

2015. szeptember 30.

Magánszemély

2015. szeptember 30.

Magyar Ifjúsági Szövetség

2015. október 1.

Magánszemély

2015. október 1.

John Henry Newman Oktatási Központ Kft.

2015. október 2.

Magánszemély

2015. október 2.

Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont

2015. október 6.

Magánszemély

2015. október 7.

CEPoliti Review Kft.

2015. október 7.

CEPoliti Review Kft.

2015. október 8.

BL Nonprofit Kft.

2015. október 12.

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Támogatás célja: Bertalan Péter "Keserédes viszonyok- a magyarországi cukoripar átalakulásának hiteles története"
című könyv támogatása. A mű hiánypótló jellegű, geopolitikai, nemzetközi hálózati kapcsolatrendszerbe ágyazva,
kurrens, még nem publikált levéltári források alapján, a magyar rendszerváltás különböző szegmenseinek történetét
még nagyon kevesen írták meg. A monográfia támaszkodni kíván, a geopolitika legújabb multi- és interdiszciplináris
kutatási paradigmarendszerére.

650 000 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Cambridge

907 143 Ft

Támogatás célja az ifjúságkutató szakemberek felkutatása, ifjúsági szakmai konferencia szervezése, a leszakadó félben
lévő társadalmi csoportba tartozó, de tehetséges fiatalok felkutatása és felemelése. A projekt keretében az alábbi
szakmai munkát végzik el: megalapozó tanulmány elkészítése; adatbázis készítése; speciális honlap kialakítása;
kerekasztal beszélgetések; kampányvideo; disszeminációs konferencia.

12 836 662 Ft

Kutatás és tanulmányírás támogatása

2 724 428 Ft

"Korszerű szövetkezeti ismeretek" című tantárgy fejlesztésének támogatása. A tananyagfejlesztés révén létrejövő
Szövetkezeti modell: innováció, kooperáció, erőforrás-menedzsment című felsőoktatási jegyzet képezné az alapját a
Korszerű szövetkezeti ismeretek című speciális kollokvium tananyagának. A skandináviai, Benelux térségből származó,
valamint mediterrán párhuzamok levonása elsődleges fókuszát képezi a tananyagfejlesztésnek. A felsőoktatási jegyzetet
az interneten keresztül minden magyarországi felsőoktatási hallgató számára hozzáférhető lesz.

1 332 000 Ft

PhD kutatói program támogatása

1 814 292 Ft

Támogatás célja: Csukovits Enikő "Magyarországról és a Magyarokról. Nyugat-Európa magyar képe a Középkorban"
című könyvének megjelenítése és szakfordítása.

5 933 900 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - Rotterdam School of Managament

3 023 809 Ft

A támogatás célja: Dr. Vízi László Tamás "A sérelmi politizálástól a nemzetegységig - 1920-2014." című értékes kéziratát
könyv alakban megjelentetni. A szerző több mint két évtizede kutatja és oktatja a 19. századi és a 20. század eleji
történeti eseményeket, külön hangsúlyt fektetve a trianoni béke magyar vonatkozásaira. A trianoni békediktátum a mai
napig tartó jelentősége, hatásai és az aláírást követő évtizedek kül- és belpolitikai, gazdasági eseményeit, folyamatait is
meghatározza. A könyv rendszerszemléletben, időrendi sorrendben igyekszik bemutatni a különböző kezelési
módozatokat, melyeket kritikai attitűddel, új szempontokat beemelve elemez.
A támogatás célja: Prof. Dr. Simon János "Globalizáció és nemzet – Ahogy az emberek látják" című könyv támogatás. A
kötet elsősorban a nemzeti identitást és a nemzeti érzést vizsgálja; felmérve, hogy az elmúlt 25 év hatására a magyar
választópolgárok mennyire büszkék magyarságukra, Magyarországot választanák-e hazájuknak. A kötetben a szerző
elemzi, hogy miben és mennyiben nyilvánulnak meg a régi demokráciák és az új demokráciák polgárai közötti
értékrendbeli különbségek, illetve, hogy az elmúlt száz év korszakait a magyarok hogyan ítélik meg, s természetesen azt
is vizsgálja hogyan hat és milyen arányban a globalizáció és a nemzet egymásra.

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Támogatás célja: A kéthavonta angol nyelven megjelenő Hungarian Review című folyóirat 6 lapszámának támogatása. A
folyóirat célja hiteles képet adni az ország és a nemzet mai törekvéseiről, az európai és atlanti kontextusban. A folyóirat
témái között egyaránt megtalálható kultúra, történelem, politikai, gazdaság, környezetvédelem és tudomány.

5 000 000 Ft

Támogatás célja: "Magyar Alkotmány – és Jogfejlődés –" című könyv támogatása. Az MTA IX. Osztály Jogtörténeti
Bizottsága 2012-ben határozott a magyar állam- és jogtörténeti fejlődését összefoglaló szintézisről, amely idegen
nyelven a külföldi oktatók, kutatók, doktoranduszok döntéshozatalban érintett eurokraták számára bemutatja a
nemzeti intézményrendszerek és gazdasági korrelációinak elemi törvényszerűségeit.

12 000 000 Ft

2015. október 16.

Magánszemély

2015. október 16.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft.

Külföldi szakmai tanulmányút

2015. október 19.

Magyar Közgazdasági Társaság

2015. október 21.

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2015. október 21.

Magyar Szemle Alapítvány

2015. október 22.

Magánszemély

Külföldi konferencialátogatás támogatása - EuroMemo Group

2015. október 27.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 388 809 Ft

A támogatás célja: Dr. Boros Imre "Egy nemzeti szemléletű olvasókönyv" című könyvének támogatása. A könyv azt a
korszakot követi tanulmányaival, amely elvezetett a globalistától merőben eltérő nemzetgazdasági szemléletű
gazdaságpolitika kialakulásához és sikereihez. Felöleli a 2009-2015 közötti korszakot.

6 050 000 Ft

Támogatás célja: "Egy éves a Horizont 2020" program az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramja
elnevezésű konferencia támogatása. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020
stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.
A támogatás célja: a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók körében népszerűsíteni a vállalkozásindítást, mint
lehetőséget a diploma megszerzése után. Emellett gyakorlati és elméleti tudást adni a diákoknak, amit a későbbiekben
tudnak hasznosítani, ha vállalkozás alapításról döntenek.
A Program 3 részből áll és 2 félévből tevődik össze. Az első félévben egy előadás sorozattal indít Budapest 3
felsőoktatási intézményében. A vállalkozás 3 legfontosabb területét veszi alapul, az üzleti tudást, a technológiai tudást
és a dizájner tudást. Ennek megfelelően az általuk vélt 3 legnagyobb intézményben lesznek az előadások, vagyis a
Corvinuson, a Műegyetemen és a MOME-n.
Támogatás célja: "IX. Soproni Pénzügyi Napok" (pénzügyi, adózási és számviteli konferencia) című konferencia
támogatása. Az elmúlt években a régió egyik vezető pénzügyi, adózási és számviteli konferencia helyszínévé váltak, ezt
bizonyítja a látogatottságuk és szakmai sikereik.
Támogatás célja: A kéthavonta megjelenő Magyar Szemle című folyóirat 6 lapszámának támogatása. A folyóirat
tanulmányokban, esszékben, aktuális szemlékben, interjúkban, valamint régi dokumentumokban igyekszik átfogó képet
nyújtani a közösségi és egyéni sorsunkat befolyásoló erőkről, a magyar és a külföldi szellemi élet különböző
áramlatairól. A folyóirat igyekszik a témák minél szélesebb spektrumát felölelni, kezdve a gazdaságtól a tudományos
kutatás etikájáig, a történelemtől a vallásig, a művészetektől a filozófiáig. Fő feladatának tekinti, hogy megismertesse a
jelen és a jövő magyar társadalmának problémáit és perspektíváját.

920 750 Ft
1 202 000 Ft

2 252 340 Ft

3 700 000 Ft

10 000 000 Ft

459 619 Ft

2015. október 28.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2015. október 29.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Virginia Tech intézet

3 023 810 Ft

2015. október 30.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

1 587 500 Ft

2015. november 2.

Pécsi Tudományegyetem

2015. november 10.

Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és
Kulturális Alapítvány

2015. november 10.

Magánszemély

2015. november 12.

Ifjúság Szakmai Társaság Alapítvány

2015. november 12.

Új ifjúsági szemle Alapítvány

2015. november 18.

Napvilág Kiadó Kft.

2015. november 19.

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetsége

2015. november 23.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2015. november 24.

Károli Gáspár Református Egyetem

2015. december 11.

Kaposvári Egyetem

2015. december 15.

Magánszemély

Támogatás célja: Az USP Filozófia, Nyelvek és Humán Tudományok Karán a PADA és a PTE közreműködésével magyar
nyelvi és kulturális képzés létesül. Az 5 éves program célja a magyar nyelv oktatása alap szinttől anyanyelvi szintig,
ezáltal a kurzus hallgatóinak bevonása a magyar-brazil kapcsolatok szervezésébe az élő kapcsolatok fenntartásával. A
kiemelt cél a különböző magyar vonatkozású felsőoktatási és egyéb rendezvények megszervezése a Sao Paulo-i magyar
közösség, a brazíliai Magyar Nagykövetség, valamint a magyarországi partnerek bevonásával. 2015. január 15-ei
támogatási szerződés módosítása, kiegészítő támogatás 2016-ra.
Támogatás célja: A Zempléni Múzsa című folyóirat 12 lapszámának támogatása, melynek célja, hogy a
társadalomtudományok és a kultúra területéről országos, illetve határon túli kitekintésű írásokat közöljön.
Külföldi tanulmányút támogatása - Université Paris Panthéon-Sorbonne
Támogatás célja: Az ISZT Alapítvány szervezésében az „Összebeszélünk” címet viselő 2. Ifjúsági Kongresszus kerül
megrendezésre. A konferencia célja a fiatalokkal foglalkozó diszciplínák és szakmák közötti diskurzus erősítése és az
ifjúságügy egységes megközelítésének elősegítése.
Támogatás célja: "Negyedszázad" című szakkönyv támogatása. Jelen projekt célja egy olyan tanulmánykötet kiadása,
amely longitudinálisan dolgozza fel a rendszerváltás óta felvett ifjúságkutatási adatokat, elsősorban az Ifjúság 2000,
2004, 2008 és a Magyar Ifjúság 2012 kutatásaira támaszkodva, de más kutatások adataira is reflektál. A kötet kiadása
nemzetközi trendekbe ágyazva értelmezi az adott időszakban bekövetkezett változásokat, támpontokat szolgáltatva a
jövőre vonatkozó fejlesztéspolitikához, illetve hozzájárulva a nagymintás ifjúságkutatás eredményeinek folyamatos
publikálásához.
Támogatás célja: Joseph E. Stiglitz és Bruce C. Greenwald "Creating a Learning Society" című könyv támogatása. A
szerzők Kenneth J. Arrow 1962-ben keletkezett tanulmányából indulnak ki, ez alapján fejtik ki, hogy a tudás termelése
miben tér el más javak termelésétől, a tudásbeli szakadékok áthidalása és a lemaradók segítése a tanulásban központi
fontosságúak a növekedés és a fejlődés eléréséhez.
Támogatás célja: A közgazdasági és pénzügyi témájú konferenciasorozat megrendezése 6 városban.
Támogatás célja: "A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban" című
könyv támogatása. Az NKE egy interdiszciplináris és jog-összehasonlító elemzést kíván elkészíteni, melyet könyv
formájában fog kiadni.
Támogatás célja: "Az új típusú globális technológiák jogi kihívásai" című kötetben a legújabb globális technológiai
fejlemények közgazdasági és alapvetően magyar jogi vonatkozásai kerülnek bemutatásra. A technológiai fejlődés a
következő években a gazdasági fejlődés kulcsa lehet. A kötet, amit a KRE-ÁJK oktatói és hallgatói készítenek, ami
hozzájárulhat ahhoz, hogy átfogó reflexió szülessen a globális technológiák jelentette jogi kihívásokra.
Támogatás célja: "A helyi gazdaságot támogató pénzügyek" című szakkönyv támogatása, amely részben az
önkormányzati szint pénzügyeivel részben azokkal a civil kezdeményezésekkel foglalkozik, amik időnként a "hivatalos"
pénzügyi rendszerrel kapcsolatos elégedetlenség hatására jöttek létre.
PhD kutatói program támogatása

9 728 028 Ft

6 000 000 Ft
3 007 043 Ft
2 000 000 Ft

1 400 000 Ft

3 000 000 Ft

8 280 000 Ft
1 963 900 Ft

1 530 000 Ft

2 000 000 Ft
1 360 715 Ft

2015. december 15.

John Henry Newman Oktatási Központ Kft.

2015. december 17.

Magánszemély

2016. január 7.

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

2016. január 8.

Magánszemély

2016. január 11.
2016. január 25.
2016. január 25.

2016. január 25.

10 890 000 Ft

Kutatás támogatása

2 413 000 Ft

Támogatás célja: "Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment - Vezetés a közjó szolgálatában" című könyv támogatása.
A tankönyvet egy 22 fős szerzői kollektíva készít, amely átfogó ismereteket nyújt majd a közszférában dolgozó vezetők
és menedzserek, valamint a téma iránt érdeklődők számára.

1 900 667 Ft

PhD kutatói program támogatása

1 030 941 Ft

Támogatás célja: Tóth Gergely "A Gazdasággép története" című könyv támogatása. A könyv az első kötete egy tervezett
L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.
trilógiának, mely műfajára nézve a közgazdaságtanba tartozik, stílusára nézve közérthető tudományos mű.
Támogatás célja: A pályázat az "Uniós szakpolitikák" című egyetemi tankönyv egy részének angol nyelvre történő
Magyar Nemzetközi Jog és Európai Jogi Társaság
lefordításának támogatása.
Magánszemély

Akadémiai Kiadó Zrt.

2016. január 25.

Akadémiai Kiadó Zrt.

2016. január 29.

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

2016. február 16.

Magánszemély

2016. február 19.

Műsor-Hang Műsorszolgáltató Zrt.

2016. február 23.

Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány

2016. március 7.

Magánszemély

2016. március 17.

Tihanyi Alapítvány

2016. március 22.

Magánszemély

2016. március 31.

Támogatás célja: "Az argentin szuverén adósság kezelésének alternatív módszertana és annak tanulságai a magyar
párhuzamok tükrében" című projekt támogatása. A projekt alkalmával döntően Argentína gazdasági és pénzügyi idősoranalízisét végzik el a kutatók, miközben a vizsgálódás témája tekintetében releváns mutatók vonatkozásában a másik
két vezető latin-amerikai nemzetgazdaság viszonyainak ismertetésére is kitérnek. Ezután a Magyarországgal
kapcsolatos párhuzamok bemutatása következik. A kutatócsoport munkájának eredményeként egy tanulmánykötet
kerül kiadásra angol-magyar tükörkiadásban.

Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.

2016. március 31.

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

2016. március 31.

Széchenyi István Egyetem

2016. március 31.

Hétfa Kutatóintézet Kft.

2016. április 12.

Magánszemély

2016. április 12.

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2016. május 19.

Károli Gáspár Református Egyetem

2016. május 19.

Károli Gáspár Református Egyetem

2016. május 31.

Magánszemély

Külföldi szakmai tanulmányút
Támogatás célja: Gelei Andrea - Dobos Imre - Bódi Schubert Anikó "Üzleti kapcsolatok kutatásának kulcskérdései –
módszertani kihívások" című könyv támogatása. A könyvet kimondottan hasznosnak tartják PhD képzések számára, a
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolája már bevezetett egy „Ellátási hálók kutatása” című
tárgyat, melynek Gelei Andrea és Dobos Imre az oktatója és, ahol már szerepelt ez az ismeretanyag a tananyagban,
ezért lenne kézenfekvő és hatékony könyv formájában megjelentetni az eddigi jegyzetet.
Támogatás célja: Prof. Dr. Lentner Csaba "Rendszerváltás és pénzügypolitika" című szakkönyv utánnyomásának
támogatása, ami az egyetemi képzésben újra hasznosul.
A támogatás célja: Gazdasággép, Humánökonómia, a fenntartható fejlődés új közgazdaságtana című könyv
népszerűsítő kampányának és bemutatójának lebonyolítása.
PhD kutatói program támogatása
Támogatás célja: "A Nap Vendége" című 20 adásból álló pénzügyi műsorsorozat támogatása. A Nap Vendége című
műsor a TREND FM háttérelemző műsora, ahol rendszeres szereplői a hazai gazdaságpolitika döntéshozói,
véleményformálói, akik az ágazatban zajló aktuális folyamatokról, kérdésekről nyilatkoznak. Összesen 20 alkalommal,
kéthetente szerdánként, 2*20 perces időkeretben sugározzák a hazai és külföldi pénzügyek jelentőségére, makro -,
valamint mikrogazdasági hatásokra fókuszáló adásokat. Ebben a műsorban, elsősorban a pénzügyi kultúra fejlesztése
céljából alapvető ismeretekkel látják el a hallgatókat, így többek között a hazai és külföldi pénzügyi folyamatokról, azok
hátteréről, kialakulásuk okairól.
Támogatás célja: "A monetáris politika a XXI. században az Állam – Válság – Pénzügyek" című konferenciasorozat 3. és
egyben záró állomása, ahol a monetáris politikának a változásait és a XXI. században betöltött helyét vitatják meg.

1 841 000 Ft
1 755 100 Ft
7 405 309 Ft

396 000 Ft

1 002 500 Ft
1 540 000 Ft
2 614 706 Ft

4 000 000 Ft

1 110 870 Ft

PhD kutatói program támogatása

1 858 020 Ft

Támogatás célja: A Tihanyi Alapítvány által "Neighbourhood Dialogues" elnevezésű konferencia megrendezése. A
Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő Mathias Corvinus Collegium hallgatóinak kezdeményezése, amely
küldetésének Magyarország szomszédos országokkal való kapcsolatainak javítását tekinti.

1 184 160 Ft

PhD kutatói program támogatása

1 023 471 Ft

Támogatás célja: A kutatási projekt célja, hogy a Nyugat-Európában, különösen az angolszász világban ismert „Law and
Economics” tudományterületét a hazai jogi, gazdasági és politikai gondolkodásban is meghonosítsa. A 12 hónapos
projekt során a Támogatott és a vele szoros együttműködésben működő Alapjogokért Központ jogászi munkaközösség
összegyűjti a témában fellelhető releváns szakirodalmat, majd ezt feldolgozza és megvizsgálja a vonatkozó
magyarországi jogalkotást. Ezt követően workshopot rendez, ahol bemutatja azok jogi- gazdasági-társadalmi
környezetét, majd empirikus kutatást folytat le, amelynek eredményeit feldolgozza és egy újabb workshopot rendez. Az
így elért eredményeket bemutatják, majd az összes eddigi eredményt egy konferencia keretében ismertetik a
nyilvánossággal. A projekt lezárásaképpen egy a projekt eredményeit, megállapításait tartalmazó tanulmánykötet is
publikálásra kerül, valamint a kutatási projekt eredményét online is közzéteszik a weblapjukon.

34 900 000 Ft

Támogatás célja: Sztanyekné Hossó Nikoletta "Nemzetközi kapcsolatok Glosszárium – diplomáciai, gazdasági, jogi,
pénzügyi, politikai és protokoll szakkifejezések tára" című könyv támogatása. A könyv tartalmában túlmutat elődjein,
hiszen a politikai és diplomáciai szakterületek kifejezései e glosszáriumban kiegészül a legfontosabb közgazdasági,
pénzügyi, jogi és protokolláris terminológiával. Több mint 7000-7000 önálló szócikk, valamint először állandósult
szókapcsolatok, szakkifejezések, idiómák is helyet kapnak ebben az összefoglaló, naprakész glosszáriumban, így
könnyítve az azonnali használatot, értelmezést, meghaladva a hagyományos szótári kapacitást.
Támogatás célja: A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Alkotmányjogi és Politikatudományi
Tanszéke 2 éves komplex, tudományos szakmai projektet valósít meg. A pályázó az elért tudományos eredményeit
széles körben nyilvánosságra hozza, szakmai vitára bocsátja megfelelő kiforrottsága esetén az egyetemi oktatási
kurrikulumban megjeleníti. Ennek érdekében a disszemináció a következő formáit valósítja meg: Konferenciaszervezés,
tudományos publikációk (tanulmány kötetek), egyetemi kurzusok, témavezetés.
Támogatás célja: A Hétfa Kutatóintézet egy komplex, tudományos szakmai projektet kíván megvalósítani az Alapítvány
támogatásával 2015-höz hasonlóan 2016-ban is. Ki kívánja adni Összkép című magazinját, valamint el kívánja készíteni
műhelytanulmány-sorozatát, amelynek keretében a HÉTFA Kutatóintézetnél folyó kutatásokból és a HÉTFA
szakértőinek, szakterületeinek témáiban készülnének publikációk. A Műhelytanulmány-sorozat tematikáját a
vállalkozások, a makroökonómiai hatásvizsgálatok és a szakpolitikai elemzések adják.
Külföldi tanulmányút támogatása - Vrije Universiteit
Támogatás célja: A Széchényi István Gazdálkodás – és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának fejlesztése: Közösségi
gazdálkodás program átalakítását tervezik Makro pénzügyek programmá
Támogatás célja: 2015. október 15-én nemzetközi konferenciát tartott a Károli Gáspár Református Egyetem „Etikus
közgazdasági gondolkodás és versenyképesség. Etika – Gazdaság – Jog” címmel. A plenáris előadók és a kerekasztal
beszélgetés résztvevői által elhangzottak kivonatát magyar és angol nyelven külön absztraktkötetben szeretnék
megjelentetni. Az absztraktkötet mellett a konferencián ténylegesen elhangzott előadások kéziratát lektorált
tanulmánykötetben tervezik kiadni. A tanulmányokat magyar nyelven elektronikusan, míg angol nyelven nyomtatott
formában szeretnék a szakmai közönség számára elérhetővé tenni.
Támogatás célja: Dr. habil. Rixer Ádám "Magyary Zoltán nyomában. Amagyar közigazgatás-tudomány jelene és jövője"
című könyv támogatása

2 928 800 Ft

37 176 000 Ft

14 309 300 Ft

2 216 531 Ft
3 870 000 Ft

2 939 200 Ft

2 000 000 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - Barcelona Graduate School of Economics

2 988 235 Ft

Támogatás célja: Banyár József "Model options for mandatory old-age annuities" című könyv támogatása. 2012-ben a
Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg a szerző "A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei" című
kötete. A kedvező szakmai fogadtatás és nemzetközi érdeklődés indokolttá teszi, hogy a kötet angol nyelven is
megjelenjen.

1 500 000 Ft

2016. június 3.

Gondolat Kiadó Kör Kft.

2016. június 3.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - London School of Economics and Political Science

1 718 235 Ft

2016. június 6.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Australian National University

2 931 886 Ft

Támogatás célja: Sopianae Kulturális Egyesület „XLV. Mogersdorf InternationaIes Kulturhistorisches Symposion”
elnevezésű konferencia támogatása. A 2016. évi, Baranya megyében megrendezésre kerülő Mogersdorf - konferencia
témája, egyben várható címe,,Egyetemek, főiskolák hatásai a Pannon-térség fejlődésére."

3 808 015 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - London School of Economics and Political Science

2 988 235 Ft

Támogatás célja: Bayer Zsolt, Boros Imre és Bogár László "Háttérképek háttérképe" című könyv támogatása. Az elmúlt
öt év során az Echo tévé Háttérkép című társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekről szóló beszélgető műsora. Az ötéves
jubileumra készülne el a könyv, amelynek gerincét az elmúlt öt év legizgalmasabb beszélgetéseinek írásos szövege
jelentené, és a beszélgetések három állandó szereplőjének elemzései adnák a kötet többi részét. Ebben a szerzők
összefoglalnák, hogy számukra mit is jelentett ez az öt esztendő, és a hetente lezajló beszélgetések szerintük miként
formálták a társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekről szóló általános közbeszédet, azt a diskurzus teret, amelynek
állandó örvénylései a rendszerváltás negyedszázada során lényegében szinte minden helyes irányú stratégia törekvést
meghiúsította. Emellett kifejtenék azt is, hogy szerintük mit és hogyan kellene tenni annak érdekében, hogy ezek az
örvénylések végre sikeresen lecsillapodjanak a jövőben.

6 135 500 Ft

2016. június 7.

Sopianae Kulturális Egyesület

2016. július 13.

Magánszemély

2016. július 13.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2016. július 13.

Mihály Nikolett e.v.

2016. július 15.

Magánszemély

2016. július 18.

Heart Communications Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Támogatás célja: „Középiskolások és fiatal felnőttek pénzügyi ismeretrendszerét fejlesztő tematikus alkalmak”
előadássorozat támogatása. Napjainkban a pénzügyi ismeretterjesztés kritikus helyzetben van. A forráshiány, a nem
megfelelő informáltság és pénzügyi szocializáció, különösen a hátrányos helyzetű térségek fiataljait érinti. A
középiskolások és fiatal felnőttek téma iránti érdeklődése, és a vonatkozó ismeretterjesztés hasznossága ugyanakkor
vitathatatlan, ami azt jelzi, hogy érdemes biztosítani a megfelelő edukációt a lemaradó térségekben is. A megrendezni
kívánt tematikus rendezvénysorozat Orosháza fiataljait célozza meg, akik ebben a témában oktatást/képzést még nem
kaptak – az országos pénzügyi kultúrát fejlesztő programokból kimaradtak.

2 151 000 Ft

Kutatás és tanulmányírás támogatása

2 988 235 Ft

Támogatás célja: Korányi G. Tamás, Brückner Gergely, Papp Emilia, Szakonyi Péter, Nagy László Nándor, Eidenpenz
József, Ádám Zsigmond, Móricz Gábor "25 év, 25 Nagy átverés" című könyv támogatása. Az elmúlt negyedszázad
legjelentősebb visszaéléseinek bemutatása, tanulságok levonása és elemzése. Az elmúlt 25 év botrány krónikáját a
pénzügyi-gazdasági újságírás krémjének segítségével állítják össze. Céljuk nem egyszerűen az egykor nagy vihart kavart
skandalumok felmelegítése, hanem az átverések természetrajzának megfogalmazása és a tanulságok levonása. A „25 év
25 átverés” című kötet nem egyszerűen az események krónikája – hanem egy jelenségtünet elemzése és értékelése is.

12 120 000 Ft

Támogatás célja: "Pénzügyi számvitel ügyintéző, Vizsgafelkészítő" című tankönyv támogatása. A mostani időszakban, az
erőteljesen átalakuló szakképzési struktúrában, a megváltozó OKJ szerint, valamint a szakgimnáziumok létrejötte idején
feltétlenül szükségesnek látják a meglévő elavult, hiányos, nem a megfelelő képzési szintre íródott, vagy éppen hiányzó
szakirodalom fejlesztését, létrehozását. Ennek felismerésével szeretnék kiadni a "Pénzügyi és számviteli ügyintéző"
középfokú képzéshez kínált teljes körű szakanyagot, amelyhez hasonló nem létezik a szakkönyv piacon. Céljuk egy
könyvben összefoglalni a képzéshez szükséges valamennyi aktuális tananyagot, valamint megfelelő szintű kiadványt
biztosítani az alapozó gazdasági képzésekben részt vevők számára. További céljuk a szakgimnáziumi pénzügyi-gazdasági
képzéshez szükséges alapkönyv létrehozása.
Támogatás célja: „MON-UNI-CAMP II. PénzÜgyes Nyári Tábor”elnevezésű program támogatása. A tábor során,
tematikus napokon könnyed, beszélgetős stílusban ismerkednének a diákok a bank, a tőzsde és a vállalatok pénzügyei,
illetve személyes pénzügyek világával. Az egy hét alatt az órák keretein belül modern pénzügyi ismereteket adnak át a
jövő generációk leendő közgazdasági és pénzügyi szakembereinek.

2016. július 18.

SI-KER '993 Betéti Társaság

2016. július 18.

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2016. augusztus 8.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 988 235 Ft

2016. szeptember 6.

Magánszemély

Kutató munka támogatása

1 792 941 Ft

2016. szeptember 7.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Graz, University of Belgrade

2 988 235 Ft

2016. szeptember 8.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 502 647 Ft

2016. szeptember 15.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Rotterdam School of Management, Erasmus University

2 274 854 Ft

2016. szeptember 15.

Napvilág Kiadó és Kulturális Szolgáltató Kft.

2016. szeptember 15.

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2016. szeptember 29.

Széchenyi István Egyetem

2016. szeptember 30.

Tihanyi Alapítvány

2016. október 20.

Magánszemély

2016. október 28.

Polgári Szemle Alapítvány

2016. október 28.

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

2016. október 28.

Polgári Szemle Alapítvány

Támogatás célja: David Ricardo "A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei "című műve új fordításában való
megjelentetése.
Támogatás célja: "X. Soproni Pénzügyi Napok" konferencia támogatása. A konferencia idei témái a "Befektetések és
ellenőrzés a pénzügyi rendszerben", valamint "Az állami adóalapok védelme érdekében tett intézkedések".
Támogatás célja: a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája Gazdálkodás- és
szervezéstudományok Doktori Programjának fejlesztése és működtetése, kiemelten a Menedzsment és
Transzdiszciplináris Specializációk szakmai és anyagi támogatása. A pályázat támogatja a Doktori programban részt
vevő hallgatók tanulmányait, a Doktori Program felmerülő működési költségeit, a Doktori Programba bevont oktatók és
egyéb munkatársak költségeit.
A támogatás általános célja: nemzetstratégiai szempontból kiemelt jelentőségű hazai vagy nemzetközi projektek
támogatása.
Támogatás célja: Fiatal Tehetség Program (FIT) című fejlesztési program folytatása a 2016-2017-es évben is. A 2015.
nyarán elindult a Fiatal Tehetség Program a Mathias Corvinus Collegium által sikeresen működtetett tehetséggondozási
képzés. Ezt az egyedülálló tehetséggondozó képzést kívánják újabb évfolyamokkal bővíteni, illetve céljuk a már működő
négy regionális központjuk mellett egy fővárosi oktatási centrum kialakítása is.

4 832 000 Ft

3 224 300 Ft

3 550 000 Ft
3 464 873 Ft

247 714 000 Ft

56 324 437 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - Washington University

2 674 417 Ft

Támogatás célja: Polgári Szemle társadalomtudományi folyóirat 2016. évi angol nyelvű lapszámának támogatása.
Támogatás célja: Csizmadia Norbert "Geopillanat" című könyv támogatása. A kötet a magyar tudományos könyvkiadás
egyedülálló vállalkozása. Százötven színes ábrával, képpel, táblázattal és grafikonnal, a legfrissebb kutatási
eredményeket felhasználva mutatja be a jelenlegi globális gazdasági tendenciákat, a globális erőközpontok
átrendeződését, az új kínai Selyemút-koncepció gazdasági jelentőségét és hatásait, valamint a robbanásszerű
technológiai és geopolitikai változások közgazdasági, társadalmi, oktatás-gazdasági és tág értelemben vett társadalmi
hatásait. A könyv célja kettős. Egyrészt az egyetemi gazdasági, földrajzi és geopolitikai képzésben részt vevő hallgatók és
oktatók számára kínál korszerű és átfogó kézikönyvet. Másrészt a könyv a széles közönséget is célozza, és minden
érdeklődő számára igyekszik közérthetően és szemléletesen bemutatni a világgazdasági, urbanisztikai és társadalmi
folyamatait.

6 800 000 Ft

Támogatás célja: Polgári Szemle társadalomtudományi folyóirat 2016. évi I. II. magyar nyelvű lapszámának támogatása
Támogatás célja: Hossó Nikoletta "Az első pápalátogatás kulisszatitkai 25 év távlatából (Gazdaság, politika, geopolitika
és protokoll)" című könyv támogatása. Jelen könyv témáját 5 éves kutatás előzte meg, melyben a szerző arra is
figyelmet fordít, hogy a vasfüggöny lehullását követő első magyarországi pápalátogatásnak milyen közvetlen és
közvetett politikai és gazdasági jelentősége és vonzatai voltak, melyekről a nagyközönség mindeddig nem szerezhetett
tudomást.
Támogatás célja: Vidéki Nők nemzetközi napja elnevezésű konferencia támogatása.
A Magyar Női Unió Egyesület fontosnak tartja, hogy minden évben felhívja a döntéshozók figyelmét a vidék eltartó és
megtartó képességének a megőrzésére és a nők szerepére. A nemzetközi konferencia fő célja minél több kontinens
szereplőinek bevonása a kutatás-fejlesztés és innovációs együttműködések végett, legjobb gyakorlatok megosztása,
közös jövőbeni pályázás nemzetközi forrásokra.

11 969 500 Ft

6 100 000 Ft

2016. november 3.

CEPoliti Review Kft.

2016. november 7.

Magyar Női Unió Egyesület

2016. november 28.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Tinbergen Institute

2016. november 30.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - The Hong Kong University of Science and Technology

2016. december 8.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 988 235 Ft

2016. december 13.

Merkating Nonprofit Kft

Támogatás célja: Tiszaroffi Ösztöndíjpályázat” a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan.
A Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő települések felzárkóztatása, hátrányos helyzetének
megszüntetése, valamint e településeken élő felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók tanulmányainak támogatása.

55 906 618 Ft

2016. december 14.

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

2016. december 15.

Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont

2016. december 18.

Enterprise Hungary Kft.

2016. december 19.
2016. december 22.

Magánszemély
Pécsi Tudományegyetem

2016. december 31.

DTMP Nonprofit Kft.

Támogatás célja: Borvendég Zsuzsanna :Az ”impexek” kora – népvagyonból magántőke című könyv támogatása. A
könyv elsődleges célja, hogy bemutassa a titkosszolgálatok ráépülését a gazdaságra a Kádár-rendszer idején.
Támogatés célja: "Vidéktörténet" című tanulmánykötet támogatása. A szerkesztők célja, hogy a vidék, mint közös
nevező mentén integrálhassák a folyó történeti kutatásokat, különös hangsúlyt adva a társadalomtörténeti
megközelítéseknek. A könyv elsősorban a Kárpát-medence alkotta történeti Magyarországra irányul, míg időben a 18.
század óta eltelt időszakra fókuszálna.
Támogatás célja: Get in the Ring! 2016 – Kelet-közép- európai startup verseny támogatása. A rendezvény egy keletközép-európai startup verseny, melynek célja a regionális és kiemelten a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztése, a
fiatalok vállalkozói ambícióinak ösztönzése és a hazai startup utánpótlás felkutatása
Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program - ösztöndíj támogatás (25 fő)
Támogatás célja: Fudán nyári egyetem támogatása
Támogatás célja: "Startup hét" elnevezésű konferencia támogatása. Konferencia célja a debreceni startup és fiatal
vállalkozói ökoszisztéma népszerűsítése egy teljes héten át, ahol a legfontosabb tervük, hogy minél többen tudomást
szerezzenek a vállalkozóvá válásról, ismerjék meg a helyi szereplőket, fellendüljenek a gazdasági- társadalmi-kulturális
együttműködések a szereplők között, ezáltal hosszú távon is növelve Debrecen versenyképességét. A program
népszerűsíti a gazdasági szemléletet, a vállalkozóvá válást, a kutatás és fejlesztés jövőbemutató értékteremtését, a
tudásmegosztás fontosságát, és az együttműködés jelentőségét.

1 450 000 Ft

5 715 000 Ft

2 337 099 Ft
930 601 Ft

5 798 000 Ft

1 571 000 Ft

4 910 000 Ft
54 526 990 Ft
7 201 359 Ft

2 375 000 Ft

2017. január 7.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Antwerp

2 239 155 Ft

2017. január 10.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Queensland University of Technology

1 265 413 Ft

2017. január 27.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Aalto University School of Business

2017. február 1.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - London School of Economics and Political Science

271 982 Ft
2 870 588 Ft

2017. február 6.

Magánszemély

Külföldi, római tanulmányút támogatása

2017. február 15.

Magánszemély

PhD kutatói program támogatása

2 870 588 Ft

Támogatás célja: Cséfalvay Zoltán: A Nagy korszakváltás című könyv támogatása. A könyv egyetlen alapvető tézisre
épül: amíg az 1980-tól a 2000-es évtized végéig tartó időszak a globalizáció korszakát jelentette, addig 2010-es
évtizedben egy új korszakba, a technológia korszakába lépünk át. Fő kérdése, hogy mit jelent ez az átalakulás a
gazdaságban, a foglalkoztatásban, a vállalatok működésében, az állami gazdaságpolitikában és a mindennapokban? Mit
jelent ez a korszakváltás a világgazdaság különböző régiói, a fejlett és a felzárkózó országok és természetesen
Magyarország számára? Miként értelmezi és értékeli ezt az átalakulást a világ meghatározó szakmai műhelye az OECD,
és hogyan csapódik le mindez a mindennapok vitáiban az OECD-nek helyet adó Párizsban.

5 553 250 Ft

1 478 353 Ft

2017. március 6.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2017. március 6.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - National University of Singapore

2017. április 13.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Rotterdam School of Management, Erasmus University

2017. április 18.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - Indiana University Lilly Family School of Philanthropy

2017. április 20.

Magánszemély

Külföldi tanulmányút támogatása - NOVA School of Business and Economics

2017. április 21.

CEPoliti Review Kft.

2017. május 19.

Pécsi Tudományegyetem

2017. május 22

Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány

2017. június 22.

Magánszemély

Támogatás célja: A Central European Political Science Review angol nyelvű, tudományos folyóirat 2 éves kiadásának 19.
és 20. évfolyamának, összesen 8 lapszám támogatása.
Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program támogatása
Támogatás célja: Kálmán János: Állam – Válság – Pénzügyek című könyv támogatása. A kötet hiánypótló a hazai
tudományos irodalomban, hiszen ilyen átfogó kötet, amely a jogtudomány és a közgazdaságtudomány nézőpontjából is
vizsgálja a világgazdasági válság hatásait az állam szerepére és a gazdasági beavatkozás megváltozott természetére még
nem született.
Külföldi tanulmányút támogatása - The University of Sydney Business School

249 942 Ft

899 929 Ft
2 869 932 Ft
676 032 Ft
24 050 000 Ft
31 400 000 Ft
611 000 Ft

2 511 765 Ft

Támogatás célja: Tamáska Máté: Modell vagy külön út . Tanulmányok a bécsi lakáskérdésről című könyv támogatása. A
kötet kézirata a PADA kuratóriuma által 2015 májusi döntése értelmében megvalósított külföldi tanulmányút és
kötetszerkesztési, fordítási munka eredményeként jön lére.
Az oktatásban is használható, de a tudományos kutatók igényeit is kielégítő szöveggyűjtemény, amely mind elméleti,
mind empirikus szempontból nívós tanulmányokat tartalmaz.

800 000 Ft

2017. június 28.

Martin Opitz Kiadó

2017. június 28.

Magánszemély

Nemzetközi konferenciarészvétel támogatása - 20 th QMOD Conference on Quality and Service Sciences

474 365 Ft

2017. június 28.

Magánszemély

Nemzetközi konferenciarészvétel támogatása - 8th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational
Psychology

684 635 Ft

2017. június 28.

Magánszemély

Nemzetközi konferenciarészvétel támogatása - 20 th QMOD Conference on Quality and Service Sciences

432 741 Ft

2017. június 28.

Magánszemély

2017. június 28.

Jel Alapítvány

2017. június 28.

Magánszemély

Nemzetközi konferenciarészvétel támogatása - 8th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational
Psychology
Pénzjelek című program támogatása: Az oktatás hiányosságai miatt hallássérültek generációi nőnek fel olyan módon,
hogy az alapfokú oktatás körébe tartozó tantárgyakat, ismereteket, mint például a matematika, rendkívül alacsony
szinten sajátítják el. E hiányok pótlására felnőttkorban már nagyon kevés esély adódik, így a siketek jellemzően
rendkívül csekély ismeretekkel rendelkeznek többek közt a pénzügyekkel kapcsolatban is. Ez számos negatív
következménnyel jár mindennapi életüket tekintve, holott alapvető emberi jogi törekvés lenne a fogyatékossággal élő
személyek önálló életvitelének elősegítése. A hiányos pénzügyi ismeretek visszaélésekre is lehetőséget adnak –
fogyasztói csoportok, adósságcsapdába rántó személyi hitelek, magas hozammal kecsegtető befektetések kínálóinak
kedvelt célpontjai a hallássérült emberek. A hallássérültek számára is kedvező megoldás lehet egy olyan átfogó videós
tudástár létrehozása, mely anyanyelvükön, a magyar jelnyelven segíti ismereteik bővítését. Olyan tudástár, információs
bázis jön létre, mely jelnyelvi videókban, számukra érthetően magyarázza el a pénzügyben fontos kifejezéseket,
szereplőket, szabályokat.

2 330 200 Ft

2 570 000 Ft

1 778 800 Ft

2017. július 10

Gondolat Kiadó Kör Kft.

2017.július 26.

L'Harmattan Kiadó Kft.

Támogatás célja: The AnaChronisT című tudományos folyóirat 2017/2018. évi lapszámainak támogatása. Nagy
tekintéllyel bíró, nemzetközi lektori gárdája, a hazai tudományos életben elismert szerkesztőbizottsága és nemzetközi
szerzői köre révén, egyedülálló módon járul hozzá a hazai kutatók és tudományos eredmények nemzetközi
megismertetéséhez. A kötet nemcsak a hazai bölcsészettudomány nemzetközi jelenlétéhez járul hozzá, de kutatási
fórumot is kínál, hiszen számos készülő disszertáció, folyamatban lévő kutatási munka eredményei jelenik meg.

L'Harmattan Kiadó Kft.

2017.július 27.

Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ
Alapítvány

2017. július 31.

Érted és Veled Alapítvány

2017. július 31.

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2017. július 31.

Eötvös Lóránt Tudományegyetem

2017. augusztus 14.

Tihany Alapítvány

2017. augusztus 14.

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetsége

2017. augusztus 23.

Magánszemély

2017. augusztus 23.

CEPoliti Review Kft.

2017. augusztus 25.

Közgazdasági Szemle Alapítvány

2 000 000 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Southern California, Sol Price School of Public Policy
Támogatás célja: Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája. 150 év tanulsága című könyv támogatása. A
könyv az 1867-2017 közötti korszakot tekinti át, de korántsem csak magyar vonatkozásban, hanem összehasonlító
módon, más országok fejlődésével is összehasonlítva. A könyv egyik kulcskategóriája a politikai fejlődés, ezt a fogalmat
a szerző egyfelől tudománytörténeti értelemben is megvizsgálja; másfelől igyekszik megrajzolni a magyar politikai
fejlődés ívét.

2017.július 26.

684 635 Ft

Támogatás célja: Nemes Andrea: Versenyképes turizmusgazdaság című könyv támogatása. A könyv célja, hogy a
turizmus gazdasági hatását nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt bemutassa, ágazatközi jelenségként kezelve azt.
Aktualitását az adja, hogy a hagyományos turizmus indikátorokon kívül napjainkban sokkal mélyebb és összetettebb
vizsgálatokra, elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a turizmus teljes nemzetgazdasági, valamint vállalkozásokra
gyakorolt hatását megérthessük, és ennek megfelelően kezeljük.
Támogatás célja: Csizmadia Norbert: Geo-moment című angol nyelvű könyv támogatása. A kötet célja az egyetemi
gazdasági, földrajzi és geopolitikai képrészben résztvevők számára átfogó kézikönyv létrehozása, valamint igyekszik
mindenki számára közérthetően bemutatni a világgazdasági, urbanisztikai és társadalmi folyamatokat.
Támogatás célja: Pénz értéke című konferenciasorozat támogatása. A konferenciasorozat három nagy részből tevődik
össze, az első a bankszámla és a készpénz használat előnyeit, hátrányait mutatja be, a biztonságos bank- és
kártyahasználathoz ad tanácsokat. A második téma a hitelekhez, kölcsönökhöz kapcsolódik, míg a harmadik a
megtakarításokat, befektetéseket vázolja fel.
Támogatás célja: A „MON-UNI-CAMP PénzÜgyes Nyári Tábor”elnevezésű program támogatása. 3. alkalommal kívánják
megrendezni nyári táborukat, tematikus napok keretében középiskolások részére. Tematikus napokon az alábbi
témákat ismerhetik meg: - alapvető pénzügyi és vállalkozási ismeretek;- befektetési szituációk, lehetőség, kapcsolódó
kockázatok;- piaci lehetőségek és versenytársak feltérképezése, elemzése;- rendelkezésre álló belső és külső
finanszírozási források aránya, költségei, megtakarítások szerepe;- öngondoskodás fontossága, adózási kérdések.
Támogatás célja: Fortaleza-i székhelyű Universidade Estadual do Cearán 2017 szeptemberétől meginduló magyar nyelv,
irodalom és kultúra oktatásának támogatása.
Támogatási céla: Fiatal Tehetség Program folytatása. Az MCC 2015 őszén indította el komplex tehetséggondozó
képzését, a Fiatal Tehetség Programot (FIT Program), amely több száz gyermeknek kínál öt régióközpontban rendhagyó
tehetségfejlesztő foglalkozásokat felső tagozatos diákok részére. A pályázat célja, hogy a FIT Program révén az érintett
szülőkkel és pedagógusokkal együtt segítsék a gyermekek kibontakozását, és ezáltal lehetőséget nyújtsanak a
tehetséges diákok jövőalkotó állampolgárrá válásukban. A Program során a közgazdaságtant és a pénzügyi ismereteket
is vonzóvá teszik az ifjú tehetségek számára innovatív oktatási módszerek segítségével, illetve a továbbtanulás és az
egyetemek felé orientálják a fiatalokat.
Támogatás célja: A közpénzügyi gondolkodás megújítása a közgazdaságtan és az oktatás korszerűsítése révén
konferenciasorozat támogatása. A konferenciasorozat témái elsősorban a gazdasági világválság után kibontakozó új
közgazdasági gondolkodásmód – ezen belül a magyar modell – bemutatása, ismertetése, elterjedésének elősegítése. A
monetáris politika megújulását eredményező új utak, eszközök ismertetése, hatásuk a pénzügyi stabilitásra, a gazdasági
növekedésre.
Támogatás célja: Komplex kutatási tevékenység és kiadványszerkesztés támogatása.
Támogatás célja: 1956 újragondolása geopolitikai nézőpontból című könyv támogatása. A pályázó által megjelentetni
kívánt könyv előzménye egy 2017 márciusában a Kossuth Klubban tartott konferencia, amelynek keretében az 1956ban Magyarországon történt események kapcsán végzett kutatási eredményeiket mutatták be neves hazai és külföldi
kutatók, szakértők. Az előadók kutatási eredményei új megvilágításba helyezték a magyarországi eseményeket, mert az
1956-ban és azt követő években történteket nemzetközi beágyazottságukban, gazdasági és geopolitikai
összefüggéseikben vizsgálták.
Támogatás célja: Szakolczai György: Keynes nemzetközi elmélete és a Nemzetközi Valutaalap létrejötte című könyv
támogatása. A könyv 3 nagy részből áll, ebből az első Keynes életét mutatja be, a második Keynes a Valutaalap
megalakítására vonatkozó javaslatát, az amerikai White liberális szellemű ellenjavaslatát, ezek egyeztetését, a Bretton
Woods-i megállapodást és ennek savannah-i kiegészítését írja le, végül a harmadik rész a keynesi elvek mai
alkalmazásának lehetőségével és módjával foglalkozik.

880 000 Ft

9 983 753 Ft

4 998 341 Ft

3 292 520 Ft

4 500 000 Ft

57 358 631 Ft

12 465 000 Ft

5 741 176 Ft

5 020 000 Ft

3 226 800 Ft

2017. augusztus 28.

Pécsi Tudományegyetem

2017. augusztus 29.

Polgári Szemle Alapítvány

2017. augusztus 29.

Polgári Szemle Alapítvány

2017. szeptember 4.

Alföldi Civilekért Alapítvány

2017. szeptember 6.

Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2017. szeptember 6.

Műsor-Hang Zrt.

2017. szeptember 7.

Hétfa Kutatóintézet Kft.

2017. szeptember 14.

Bl Nonprofit Kft

2017. szeptember 26.

Debreceni Egyetem

2017. október 5.

Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

2017. október 11.

Magánszemély

2017. október 16.

Széchenyi István Egyetem

2017. október 16.

Széchenyi István Egyetem

2017. október 24.

Merkating Nonprofit Kft

2017. október 24.

Merkating Nonprofit Kft

2017. október 25.

CEPoliti Review Kft.

2017. október 30.

Sopianae Egyesület

2017. november 6.

Konnekt Egyesület

2017. december 7.
2017. december 7.
2018. január 4.

Pécsi Tudományegyetem
Pécsi Tudományegyetem
Profil Training Kft.

2018. január 9.

Nordex Kft.

2018. január 9.

Magánszemély

2018. január 25.

Kossuth Kiadó Zrt.

2018. január 25.

Kossuth Kiadó Zrt.

2018. január 25.

Társadalomföldrajz Bt.

2018. január 30.

Magyar Tudományos Akadémia KTRK

2018. január 31.

L'Harmattan Kiadó Kft.

Támogatás célja: Az USP Filozófia, Nyelvek és Humán Tudományok Karán a PADA és a PTE közreműködésével magyar
nyelvi és kulturális képzés létesül. Az 5 éves program célja a magyar nyelv oktatása alap szinttől anyanyelvi szintig,
ezáltal a kurzus hallgatóinak bevonása a magyar-brazil kapcsolatok szervezésébe az élő kapcsolatok fenntartásával. A
kiemelt cél a különböző magyar vonatkozású felsőoktatási és egyéb rendezvények megszervezése a Sao Paulo-i magyar
közösség, a brazíliai Magyar Nagykövetség, valamint a magyarországi partnerek bevonásával. A 82/2014.(11.17.)
számú kuratóriumi határozatszámú támogatási szerződés módosítása - időközi módosításokkal egységes szerkezetben. A támogatási összeg 2017-es évre vonatkozik.
Támogatás célja: Polgári Szemle című folyóirat 2017. évi angol nyelvű lapszámának támogatása. Célja, a polgári
értékelvű gazdaságtan közismertté tételének növelése; a magyar közgazdasági modell eredményeinek publikálása;
tudományos rendszerének elemzése; pénzügyi tudatosság fejlesztése; közjogi, közpolitikai és gazdaságtörténeti írások
közzététele. Jelen pályázat tárgya egy angol nyelvű lapszám kiadása, amely bemutatja a magyar gazdaságpolitika,
társadalompolitika eredményeit, tudományos hátterét.
Támogatás célja: Polgári Szemle című folyóirat 2017. évi két magyar nyelvű lapszámának támogatása. A Polgári Szemle
az MTA által lektorált, MTMT-rendszerben is szereplő, C kategóriás gazdasági és társadalmi tudományos folyóirat. A
folyóirat célja a polgári értékelvű gazdaságtan közismertté tételének növelése, a magyar közgazdasági modell
eredményeinek publikálása, tudományos rendszerének elemzése, az újjászervezett pénzügyi rendszer intézményeinek
és működési rendszerének bemutatása, a pénzügyi tudatosság fejlesztése, a felelős bankpolitika ismertetése.

23 659 124 Ft

10 600 000 Ft

8 200 000 Ft

Támogatás célja: A civil társadalmi részvétel alakulása és fejlődés Közép-Európában 1990-től napjainkig " című Középeurópai civil konferencia támogatása támogatása. A konferencia fő célja a demokratikus civil párbeszéd és
tapasztalatcsere közép-európai fórumának kialakítása hagyományteremtési szándékkal.
Támogatás célja: Cséfalvay Zoltán: A nagy korszakváltás című könyv angol nyelvű kiadásának támogatása. 2017. május
végén jelent meg a Kairosz Kiadó gondozásában Cséfalvay Zoltán ”A nagy korszakváltás” című kötet magyar nyelven,
amelyet szintén a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatott. A könyv bemutatja a jelenleg zajló nagy
átalakulást, a globalizáció korából a technológia korszakába való átmenetet, amit most angol nyelven kívánnak
megjelentetni.
Támogatás célja: Pénzügyi kultúra fejlesztése 2017-2018. Nap vendége című rádióműsor 40 alkalmas műsorának
támogatása. A Nap Vendége című műsor a TREND FM háttérelemző műsora, ahol rendszeres szereplői a hazai
gazdaságpolitika döntéshozói, véleményformálói, akik az ágazatban zajló aktuális folyamatokról, kérdésekről
nyilatkoznak.
Támogatás célja: Közösség és Tudomány 2017-2018. Műhelytanulmánysorozat elkészítése és az Összkép Magazin
tevékenységének a folytatásának támogatása. Céljuk egyrészt a társadalomtudományos eredmények szélesítése,
összefoglalása és továbbítása a közszférában dolgozók, illetve a társadalmi gazdasági folyamatokat meghatározó
magánszervezetek kulcsszereplői számára, továbbá a döntéshozók, döntéselőkészítők és elemzők számára fontos
tudományos területek és eszközök áttekintése, kidolgozása.
Támogatás célja: Hungarian Review című folyóirat 2 lapszámának támogatása. A lap 2010 óta jelenik meg, közéletű
témájú, politikai háttérelemzésekre támaszkodó esszéket, tanulmányokat jelentet meg azzal a céllal, hogy a külföldi
olvasók számára is bemutassa a magyar társadalmat érintő problémákat.
Támogatás célja: Vezető közgazdaságtan című elektronikus tananyag megírásának a támogatása. A Debreceni Egyetem
Gazdaságtudományi Karának Közgazdaságtani Intézete által oktatott vezetői közgazdaságtan tárgy célja, hogy
megismertesse a hallgatókat azokkal a közgazdasági ismeretekkel és módszerekkel, amelyek elengedhetetlenek ahhoz,
hogy később árakkal, profittal, versenystratégiákkal kapcsolatos üzleti döntéseket hozzanak meg.
Támogatás célja: XI. Soproni Pénzügyi Napok” elnevezésű konferencia támogatása.A XI. Soproni Pénzügyi Napok
konferencia célja, hogy segítse a gazdasági szakembereket, vállalkozásokat a jelen és jövő kihívásaira való
felkészülésben. A pályázó kiemelt célként jelölte meg, hogy aktuális pénzügyi szakmai ismereteket adjon át a
résztvevőknek. Előreláthatólag a szakmai konferencián való részvétel kreditpontos továbbképzésnek fog minősülni
okleveles könyvvizsgálóknak, okleveles adószakértőknek és adótanácsadóknak.

14 538 420 Ft

Külföldi tanulmányút támogatása - University of Otago

2 870 588 Ft

Támogatás célja: A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája Gazdálkodás- és
szervezéstudományok Doktori Alprogramjának fejlesztése és működtetése, kiemelten az angol nyelvű Menedzsment és
Transzdiszciplináris Specializációk szakmai és anyagi támogatása a 2017/2018-as akadémiai év őszi félévére
vonatkozóan.
Támogatás célja: A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája Gazdálkodás- és
szervezéstudományok Doktori Alprogramjának fejlesztése és működtetése, kiemelten az angol nyelvű Menedzsment és
Transzdiszciplináris Specializációk szakmai és anyagi támogatása a 2017/2018-as akadémiai év tavaszi félévére
vonatkozóan.
Támogatás célja: Tiszaroffi Ösztöndíjpályázat” a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan. A Tiszaroff, Tiszabura,
Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő települések felzárkóztatása, hátrányos helyzetének megszüntetése, valamint e
településeken élő felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók tanulmányainak támogatása. Az idei évtől ezen pályázat
keretében a mesterképzést követően a doktori képzés finanszírozására is pályázhatnak a hallgatók, így több hátrányos
helyzetű diák tanulhat és szerezhet doktori fokozatot.
Támogatás célja: „Tiszaroffi Továbbtanulási Ösztöndíjpályázat” támogatása a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan. A
Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő települések felzárkóztatása, hátrányos helyzetének
megszüntetése, valamint e településeken élő középiskolai intézményekben tanuló hallgatók sikeres érettségi, illetve
tanulmányainak támogatása, majd ennek eredményeként felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számának
növelése.
Támogatás célja: Fricz Tamás: A „felülírt” demokrácia a XXI. században – Közép-és Kelet-Európa politikai rendszerei,
illetve a globalizmus és a nemzetállamok közötti törésvonal a 21. században című könyvének a támogatása. A szerző
immár két évtizede kutatja a törésvonalakat. Az ezredfordulót követő empirikus vizsgálatok azt mutatják, hogy új
törésvonalak jelentek meg a nagypolitika világában. A könyv célja a magyar közgondolkodásban beemelje a legújabb
nemzetközi trendeket.
Támogatás célja: "IV. Fiatalok Európában” című konferencia támogatása. IV. Fiatalok Európában Konferencia célja a
tudományos alapokon nyugvó tudományágak közötti párbeszéd elindítása az EU és a csatlakozás előtt álló országok
fiatal értelmisége körében. Az idei konferencia fő témája a Római szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából az
európai integráció elmúlt hatvan évének eredményei és gazdasági fejlődése, a jogrendszer, a tudományos innováció, a
fenntarthatóság és az esélyegyenlőség terén.
Támogatás célja: A Konnekt Mentorprogram támogatása.
A középiskolások valós információk, személyes tapasztalatok, megbízható kapcsolatok és megfelelő önismeret
birtokában hozzák meg a pályaválasztási döntésüket. A KONNEKT Mentorprogram az oktatási rendszert kívánja
segíteni. A program segíti a középfokú oktatási intézményeket, amik leterheltségük miatt nem tudnak kellőképpen
foglalkozni a diákok pályaválasztásával illetve segíti a felsőoktatási intézményeket azzal, hogy csökkenti a
pályaelhagyókat és motivált, képességeiknek megfelelő szakot választó diákokat segít a képzéseikbe.
Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program támogatása 2017/2018-as akadémiai év őszi félévére vonatkozóan.
Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program támogatása 2017/2018-as akadémiai év tavaszi félévére vonatkozóan.
Támogatás célja: "Program, ami rólad szól / III. Magyar Pozitív Pszichológia” elnevezésű konferencia támogatása.
Támogatás célja: Beluszy Pál: A települések világa című könyv támogatása. A szerző – elfogadván a tételt, hogy a
településhálózat lassú reagálású rendszer – behatóan foglalkozik a településállomány-hálózat kialakulásának történeti
folyamataival, bemutatja az egyes jellegzetességek okait. A szerző nem marad a településföldrajz mereven körülhatárolt
terrénumán belül, hanem kitér a települések világának megértéséhez szükséges gazdasági, társadalomtörténeti,
szociológiai, ideológiai tényezőkre is.
Támogatás célja: Komplex kutatási tevékenység és kiadványszerkesztés támogatása.
Támogatás célja: Anthony B. Atkinson: Egyenlőtlenség. Mi az, amit megtehetünk? című könyv támogatása. Az
egyenlőtlenségek jelenségeit nem csupán vizsgálja és elemzi, hanem cselekvési lépéseket is javasol, ezzel kilép a
hagyományos közgazdaságtan „komfortzónájából” és újszerű megközelítéssel, friss és ambiciózus programokat javasol,
melyek mellett érveket is felhoz a lehetséges ellenérvekkel „előre vitázva”.
Támogatás célja: Pallos Lajos–Torbágyi Melinda–Tóth Csaba: A magyar pénz története című könyv támogatása. Valódi
korszakváltást jelentenek a Magyar Nemzeti Bank által 2014-től kibocsátott megújuló forint bankjegysorozat címletei.
Úgy vélik, hogy indokolttá vált ennek a magyar pénztörténet szempontjából alapműnek számító könyvnek az
aktualizálása és újra kiadása.
Támogatás célja: Dr. Bernek Ágnes: "A visegrádi együttműködés 21. századi geopolitikai újraértelmezése – a visegrádi
együttműködés kibővítési lehetőségeinek (V4+2) geopolitikai elemzése" című tanulmány támogatása. A kutatási
jelentés kiemelt célja, hogy a kelet-közép-európai térség, kiemelten a V4+2 (Szlovénia és Románia) országok gazdasági
és geopolitikai helyzetét elemezze e 21. századi többpólusú világban, s arra keressen választ, hogy térségünknek hogyan
fog megváltozni a világgazdasági és világpolitikai szerepe a közeljövőben.
Támogatás célja: Acta Oeconomica című folyóirat 2017-2019 évi lapszámainak támogatása. A folyóirat célja a
közgazdaságtudomány magas szintű művelése hazai és nemzetközileg elismert szerzők és opponensek bevonásával. Az
Acta Oeconomica Magyarország egyetlen „A” kategóriás impakt faktorral rendelkező közgazdasági tudományos
folyóirata.
Támogatás célja: Zsíros Mária: Horváth János című könyv támogatása. Horváth János életének és munkájának
mélyreható és koherens feldolgozása révén egyszerre kapunk keresztmetszeti képet a huszadik-huszonegyedik századi
közgazdasági szakirodalom, a tudományos igényű közgazdasági gondolkodás, valamint az utóbbi évtizedek magyar
közpolitikai-közéleti kibontakozásának történetéről. A szakmai és közéleti vonatkozásokon felül azonban Horváth János
professzor több mint kilenc évtizedes, kontinenseken átívelő életútja egyúttal a magyar értelmiségi pályamodellek egyik
fontos mintapéldájaként is szolgál, melyen keresztül érthetővé válnak domináns múltbeli és jelenlegi tendenciák,
kényszerpályák és döntési helyzetek.
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Támogatás célja: "SZEM-JAM” elnevezésű konferencia támogatása. Széchenyi István Egyetem, Regionális- és
Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Alprogram és a Pallas Athéné Domus
Animae közös szervezésével 2016 szeptembere óta indítja oktatási programjait transzdiszciplináris és menedzsment
tudományterületeken. A rendezvény lehetővé teszi a témavezetők és a hallgatók közti tudományos együttműködés
megkezdését annak érdekében, hogy a hallgatók az előre tervezett tanrendet sikeres védéssel zárják.
Támogatás célja: A modernkori magyar párbeszédkultúra című komplex kutatási tevékenység támogatása, amelynek
végső célja egy, a kutatási témában megírt könyv kiadása, továbbá egy záró workshop megszervezése, aminek a
keretében az elért eredményeket kívánják bemutatni a nagyközönségnek.
Támogatás célja: Dr. Mihály Nikolett: Gazdaságpszichológia című könyv támogatása. A könyv a legfontosabb
gazdaságpszichológiai területeket öleli fel, elsősorban olyan ismereteket közöl, melyek a mindennapi életben is jól
használhatóak. A legfontosabb célja a szerzőnek a mű megírásával, hogy a diákok és a szélesebb nagyközönség jól
szerkesztett formában, naprakész információkat olvashassanak a gazdaságpszichológia izgalmas, fejlődésben lévő
területeiről.

4 490 000 Ft

15 000 000 Ft

1 057 500 Ft

