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2018. augusztus 23. Érted és Veled Alapítvány Pénz Értéke 2” elnevezésű konferencia támogatása. 4 947 721 Ft

2018. augusztus 30. Congress Kft.

„IWAP Conference Budapest 2018.” elnevezésű konferencia támogatása. A konferenciasorozat célja, hogy előmozdítsa az alkalmazott 

valószínűségszámítás terén a kutatói elképzelések cseréjét és ezáltal tegye termékenyebbé a területen folytatott kutatásokat. Emellett fórumot 

szolgáltat a valószínűségszámítási alap – és alkalmazott kutatások eredményeinek megosztására a kutatott problémák egyeztetésére a 

módszerek összehangolásra. Minden konferencián kiemelt jelentőségű a rendező intézmény fő kutatási területe, így idén az ELTE TTK 

Valószínűségszámítás és Statisztika Tanszéke esetében ez a sztochasztikus pénzügy területét jelenti. 

3 000 000 Ft

2018. szeptember 4. SI-KER Bt.

Kész a pénz? Minden, amit a FinTechről tudni kell és érdemes című könyv támogatása. A XX. század harmadik harmadától napjainkig a kialakult 

technikai forradalom, a telekommunikáció és az információ technológia gyökeresen új helyzetet teremtett a pénzügyi rendszerben. A modern 

digitális pénzügyi megoldások kiváltó okai és követelményei is az ökológiai változásnak. A gazdasági műveletek, a kommunikáció felgyorsult, a 

modern technológiák – így a pénzügy is – a gazdaság és társadalom szereplőinek megváltozott igényeit szolgálák ki és fordítva is: a technológia 

gyorsít, torzít, átalakít társadalmi szokásokat, gazdasági műveleteket. A könyv célja a mindennapi életben minden korosztály tagja számára 

segítséget adni a pénzügyi fogalmak és szituációk terén, hogy a maga szintjén szakértővé váljon. 

4 339 000 Ft

2018. szeptember 5. Soproni Felsőoktatásért Alapítvány

„MonUniCamp IV. PénzÜgyes Nyári Tábor” elnevezésű esemény támogatása. A korábbi években a személyes, illetve a vállalkozások 

pénzügyeire fókuszáltak, ebben az évben a tábor során a környezettudatos és felelős településműködtetéséhez kötődő témákkal, illetve a 

fiatalok pénzügyi tudatosságát is fejlesztő banki ismeretek, illetve betétbiztosítás világával ismerkedhetnek meg a résztvevők. 

2 768 929 Ft

2018. szeptember 21. Magyar Regionális Tudományi Társaság

„Áramlások a térgazdaságban, a Magyar Regionális Tudományi Társaság XVI. vándorgyűlése” elnevezésű konferencia támogatása. Az angol és 

magyar nyelvű plenáris ülések keretében a regionális tudomány vezető kutatói és a társtudományok (térökonometria, gazdaságföldrajz, 

nemzetközi tanulmányok, területi statisztika) kiválóságai kapnak lehetőséget a regionális tudomány eredményeinek és eljövendő feladatainak 

megvitatására. 

1 100 000 Ft

2018. szeptember 24. Széchenyi István Egyetem

„SZEEDSM SUMMER WORKSHOP” elnevezésű konferencia támogatása.A Széchenyi István Egyetem pályázatának célja egy nyári egyetem 

megszervezése, melynek célja, hogy az gazdaságtudományi doktori programra felvett hallgatók megismerkedjenek egymással és az oktatókkal, 

valamint, hogy megismerjék és megvitassák kutatási terveiket. 

4 040 000 Ft
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