
Szerződés kelte Szerződő fél Támogatási szerződés tárgya Szerződés összértéke (Ft)

2017.10.11
Amerikai Magyar Orvosszövetség 

Magyarországi Tagozat Egyesület
Támogatás célja: Diákcsere Program támogatása 2018-as évre vonatkozóan. 20 000 000 Ft

2017.12.07 Pécsi Tudományegyetem Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program ösztöndíjtámogatása 2017/2018-as akadémiai év tavaszi félévére vonatkozóan. 29 500 000 Ft

2018.04.17 Magánszemély
Támogatás célja: Hazánk keleti nyitás külgazdasági/külügyi stratégiájának geopolitikai elemzése című komplex kutatás 

támogatása. 
3 514 706 Ft

2018.04.30 Magyar Földrajzi Társaság

Támogatás célja: Geopolitikai Konferencia 2017 – című konferenciakötet támogatása. A tanulmánykötet fő célja, hogy a kelet-

közép –európai térség 21. századi világgazdasági és világpolitikai szerepkörét elemezze, s ennek révén hozzájáruljon ahhoz, hogy 

térségünk jelenlegi világban betöltött szerepkörét újraértelmezzük, szakítsunk a klasszikus hidegháborús megközelítéssel, s 

hozzájáruljunk egy új külügyi/külgazdasági/geopolitikai stratégia kidolgozásához.

992 400 Ft

2018.04.27 Település-Földrajzi Tudományos Egyesület

Támogatás célja: Kína és szomszédsági tereinek földrajzi- történelmi-hatalmi dinamikája a globális gazdaságban című Műhely 

támogatása. Műhelysorozat célja a legújabb kutatási eredmények átadása, valamint Kínának a globális világban betöltött 

szerepéről, valamint a környezeti, gazdaság- és település-földrajzi térfolyamati által indukált lehetőségek és problémák 

megismertetése. 

300 000 Ft

2018.05.25 Tihany Alapítvány

Fiatal Tehetség Program támogatása. 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. 

15 983 144 Ft

2018.05.31 Magyar Földrajzi Társaság
Értékteremtés – A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának elhelyezése és annak biztosítása, valamint a könyvtár 

katalogizálásának megkezdése a 2018-as évre vonatkozóan
5 975 340 Ft

2018.06.22 Titokfejtő Kft.

Támogatás célja: Grandpierre Attila: Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése című könyv 

támogatása. A könyv célja az „Egy övezet, egy út” körzet, s benne kiemelten a Kárpát-medence gazdasági és társadalmi 

felemelkedésének elősegítése a térség erőforrásainak sokoldalú tudományos megismerése, a közös természetföldrajzi, 

embertani, genetikai, népzenekutatási, régészeti, néprajzi, vallási, nyelvtörténeti és jogtörténeti tényezők feltárása révén. 

7 950 530 Ft

2018.06.20
Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

Támogatás célja: Nemzetközi startup verseny című konferencia támogatása. Konferencia célja bemutatni, hogy hol tart 

Magyarország a témában, feltárni, hogy a Közép-Európai innovációs központjaként milyen előrelépések történtek, Magyarország 

mit tud felmutatni, kitérni a V4-es viszonylatra is, hiszen ezekben az országokban nagyobb a gazdasági növekedés, mint a többi 

országban.

2 252 683 Ft

PALLAS ATHÉNÉ INNOVÁCIÓS ÉS GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY



2018.06.13
Európa-Kína Fiatal Vezetők Fóruma 

Alapítvány 

Támogatás célja: Európai és Kínai Ifjúsági Vezetők Fóruma című konferencia támogatása. Az esemény célja, hogy hozzájáruljon a 

korszakok és kulturális különbségek által előidézett hatások semlegesítéséhez, elősegítse Kína és Európa érdemi párbeszédét, 

együttműködését, ami a kölcsönös bizalom és az együttes fejlődés előmozdítását szolgálja. 

3 186 193 Ft

2018.06.04 Kopint Konjuktúra Alapítvány

Támogatás célja: Külgazdaság című folyóirat 6 lapszámának támogatása. A lap nemcsak a vezető kutatóhelyek fontos publikációs 

fóruma, hanem évente a magyar és a világgazdaság legégetőbb kérdéseiről, szakpolitikai témákról szervez körkérdéseket, 

amelyek a szakmai vezető szakemberei számára adnak lehetőséget eszmecserére. 

5 284 641 Ft

2018.06.26 Pécsi Tudományegyetem

Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program 2017/2018-as akadémiai év tavaszi félévének támogatása. Témakörök: Hallgatói 

és oktatói mobilitási pályázatok; Nyári egyetemeken és szakmai szemináriumokon való részvétel támogatása hallgatók részére; 

Szakmai közreműködők díjának finanszírozása a Program megvalósításának érdekében.

33 000 000 Ft

2018.09.17
Mentális Térképészek Nemzetközi 

Tudományos Egyesülete

Támogatás célja: A "New Approaches to Location – Spartial Patterns of the Global Economy" elnevezésű konfererncia 

megrendezése. . A konferencia célja a mentális térképezés, mint a térérzékelés és tájékozódás tudományának szemüvegén 

keresztül megvizsgálni a városokat érintő égető gazdaságföldrajzi problémákat. Az önkormányzatokat és településfejlesztési 

szakembereket foglalkoztató három fő kérdést kívánnak körüljárni hazai és nemzetközileg elismert szakértők meghívásával:

- Mire jó a városmarketing? Hogyan lehet felkerülni a globális üzleti világ térképére? 

- Mi határozza meg egy város, mint turistadesztináció sikerét? 

- Mik a lokációs probléma feloldásai? 

A konferencia eredményeképpen olyan tudás-platformot kívánnak létrehozása, amely révén közvetlenül összekötik a Kárpát-

medencei kutatókat a terület nemzetközileg elismert szaktekintélyeivel, ezzel hozzájárulva termékeny szakmai együttműködési 

hálózatok létrehozásához. 

4 420 000 Ft

2018.09.17 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Támogatás célja: "Magyar fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben" elnevezésű tanulmányút szervezése a svájci részecskefizikai 

kutatóintézetbe. Cél a diákok természettudományos érdeklődésének erősítése. A program egy folyamatos fizikai 

ismeretterjesztési-oktatási tevékenység kiterjesztését jelenti, amelyet a Wigner FK folytat az egyetemekkel a magyar 

fizikaoktatás erősítése érdekében az országhatáron innen és túl. A program hatására a résztvevő tanárok ismeretterjesztő 

előadásokat, fakultációt, technikai gyakorlatikat szerveznek a részecskefizika témájában és CERN-i látogatásokra viszik diákjaikat. 

A korábbi foglalkozásokban részt vett fizikatanárok közül többen is írtak ismeretterjesztő cikkeket újságokba és folyóiratokba a 

tanfolyam tapasztalatairól és előadásokat tartana a tanfolyamról akadémiai intézetek és egyetemek nyílt napjain.

4 050 000 Ft

2018.09.28 ELTE Eötvös Kiadó Kft.

Támogatás célja: Balogh András: Délkelet-Ázsia történelme című kötetének kiadása. A kötet részletes áttekintést nyújt a délkelet-

ázsiai népek, országok és nemzetek két évezredes történelmének folyamatairól, eseményeiről, gazdasági, politikai, néprajzi, 

nyelvi és kulturális hátteréről, így Brunei, a Fülöp-szigetek, Indonézia, Kambodzsa, Kelet-Timor, Laosz, Malajzia, Mianmar (Burma), 

Szingapúr, Thaiföld és Vietnam ősi történelméről és jelenkoráról egyaránt szó esik. A művet gazdag irodalomjegyzék, jól érthető 

történelmi és igen vonzó, nagyszámú színes kép, valamint név- és tárgymutató teszi informatívvá és érdekessé.

1 600 000 Ft


