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

2017. október 11., szerda
Amerikai Magyar Orvosszövetség 
Magyarországi Tagozat Egyesület

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

2017. december 7., csütörtök Pécsi Tudományegyetem Támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program ösztöndíjtámogatása 2017/2018-as akadémiai év tavaszi félévére vonatkozóan. 29 500 000 Ft

2018. április 17., kedd Magánszemély Támogatás célja: Hazánk keleti nyitás külgazdasági/külügyi stratégiájának geopolitikai elemzése című komplex kutatás támogatása. 3 514 706 Ft

2018. április 27., péntek 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. április 30., hétfő 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. május 25., péntek 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. május 31., csütörtök 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. június 4., hétfő 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. június 13., szerda
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. június 20., szerda
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

2018. június 22., péntek 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. 

18 654 000 Ft

2018. június 26., kedd 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. szeptember 17., hétfő
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.
4 420 000 Ft

2018. szeptember 17., hétfő 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.

4 050 000 Ft

PALLAS ATHÉNÉ INNOVÁCIÓS ÉS GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY



2018. szeptember 28., péntek 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

2018. október 30., kedd
E-Government Alapítvány a Közigazgatás 

Modernizációjáért

Támogatás célja: "Az Új Selyemút kulturdiplomáciai alapjai a Szingapúr – ÉK-Ausztrália tengelyben“  nevű komplex kutatási program 
támogatása

A pályázat keretében az E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért  komplex kutatás keretében kívánja megvizsgálni, 
hogy a dél-kelet ázsiai gazdasági kereslete magas színvonalon kielégíthető-e a térségben (Ausztráliában) jelen lévő jelentős magyar 

diaszpóra segítségével.

1 000 958 Ft

2018. október 31., szerda Magyar Nyelvőr Alapítvány

Támogatás célja: Kiss Róbert Richárd: Így látják a magyarokat a világban című kötet megjelentetése.
A nagy sikerű kötet kapcsán a Magyar Nyelvőr Alapítvány az összetartozás-tudat erősítése és kulturális kapcsolatok elmélyítése 

érdekében határon túli bemutatónapokat, előadássorozatokat szervez. Ezek keretében a támogatásból nyomtatott példányokból erdélyi 
és kárpátaljai iskoláknak kíván adományozni a jó tanulók jutalmazására.

2 605 000 Ft

2018. november 9., péntek
Európai Tudományos, Oktatási és Kutató 

Intézet Kft.

Támogatás célja: A "Brazil-Magyar kapcsolatok a felsőoktatás nemzetközivé válásában - Motiváció és döntési szempontok a külföldi 
egyetem kiválasztásában" elnevezésű konferencia megrendezése.

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre 
vonatkozóan meghatározónak tartják, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatók motivációit, értékközvetítő 
szerepüket és nem utolsó sorban a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásukat feltérképezze. A konferencia alkalmával, kutatásuk 

eredményeinek ismertetésével kívánják bemutatni, hogy a külföldi tanulók milyen hatással vannak a magyar kultúrára, a turizmusra, a 
nemzetgazdaságra és milyen szempontok alapján választották hazánkat. 

3 128 580 Ft

2018. november 9., péntek Budapesti Corvinus Egyetem

Támogatás célja: "Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola geopolitikai képzése" elnevezésű program támogatása.
Az program célja a magas szintű továbbképzések szervezése és kivitelezése a nemzetközi kapcsolatok multidiszciplináris szakterületen, 
különös tekintettel a geopolitika területén. A program elsődleges célja a doktori tanulmányaikat folytató hallgatók ösztöndíjtámogatása 

valamint a hallgatók és oktatók motiválása a továbbtanulás, önfejlesztés területén. A program lehetőséget biztosít nemzetközi 
tapasztalatszerzésre a hallgatók részére, nemzetközi konferenciák és workshopok, valamint az itthoni tudományos megnyilvánulásra, 

PhD konferencia keretein belül.

14 550 000 Ft

2018. november 13., kedd Édesvíz Kiadó Kft. 

Támogatás célja: "Hong Gildong kalandjai - Minsoo Kang" című kötet megjelentetése.
A koreai klasszikus regények egyik kiemelkedő és legszélesebb körben ismert darabja a megjelentetni kívánt kötet. A Ho Gjunnak 
tulajdonított mű a 16. század vagy 17. század elején keletkezett koreai nyelvű regény. Kitalált hősét gyakran hasonlítják a nyugati 

irodalomból ismert Robin Hoodhoz. A művet az első hangüllel (koreai abc) írt regényként tartják számon.

2 305 359 Ft

2018. november 16., péntek
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

Támogatás célja: Fókuszban Délkelet-Ázsia, Új piacok: célok, lehetőségek és eredmények elnevezésű konferencia  megszervezése.
A konferencia célja Délkelet-Ázsia üzleti környezetének, piaci lehetőségeinek bemutatása, illetve az említett térséggel kapcsolatban a 
kamara által koordinált vállalkozói sikertörténetek, jó gyakorlatok ismertetése nemzetközi előadók bevonásával.  A konferenciára a 
partner országok budapesti kereskedelmi, diplomáciai képviselőit hívják meg előadóként. A résztvevők esetében célcsoport a KKV-

szektor, országosan meghirdetve a konferenciát. 

4 733 100 Ft

2018. december 3., hétfő Nők a Tudományban Egyesület

Támogatás célja: Az SCIndikátor tudománykommunikációs tehetségkutató verseny és mentorprogram című rendezvény döntőjének  és 
zárókonferenciájának a lebonyolítása.

A  SCIndikátor egy tudománykommunikációs tehetségkutató verseny és mentorprogram, melynek célja, hogy megtalálja a tudomány új 
arcait, illetve, hogy a tudomány kijusson a tantermek falain kívül és megmutassa, hogy az szórakoztató is lehet. Olyan 

tudományterületek népszerűsítése a cél, ahol Magyarországnak úttörő tudományos eredményei lehetnek a következő évtizedekben. A 
tudománykommunikció modern eszközeivel fiatal kutatók, egyetemisták bemutatkozási lehetőséget kapnak saját innovatív kutatásaik 

ismertetésére – elsősorban a globális kihivásokat jelentő problémák megoldásának a terén. 

9 020 000 Ft

2019. január 15., kedd Pécsi Tudományegyetem A támogatás célja: Geopolitikai Doktori Program támogatása 2018-2019-es tanévben. 62 000 000 Ft



2019. január 17., csütörtök
MTA Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont

A támogatás célja: "Digitális átalakulás és mesterséges intelligencia Kínában" elnevezésű komplex kutatási program támogatása.
A digitális átalakulás számos olyan gazdasági, társadalmi és geopolitikai változással jár a világon, amelyekre fel kell készülni, a várható 
hatásokat előre kell jelezni. A kutatás azt vizsgálja, miként használja Kína a digitális átalakulás és a mesterséges intelligencia nyújtotta 
lehetőségeket ahhoz, hogy a globális technológiai versenyben az élvonal közelébe kerüljön, kikerüljön a közepes jövedelemű országok 

csapdájából és az innováció-orientált növekedésre térjen át. 

2 850 000 Ft

2019. január 28., hétfő
Opportunity Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft.

A támogatás célja: "Közép-Kelet Európa központi makrorégiója és a kapcsolódó államok gazdasági felzárkóztatásának sikerei és kudarcai 
1990 után" címmel 12 elemzés elkészítése és publikálása. 

A kutatás a közép-kelet európai államok rendszerváltás utáni felzárkózási pályáit rajzolja meg, annak sikereivel, kudarcaival és 
tanulságaival együtt. A vizsgálandó országok alapvetően a térség vezető makrorégiójához tartoznak, amely a V4 együttműködés 

kiegészül Szlovéniával és Horvátországgal. 

10 837 216 Ft

2019. február 14., csütörtök Budapesti Corvinus Egyetem
A támogatás célja: Fudan - Corvinus MBA kettős diplomát adó képzés, 2019. februárban induló évfolyamának ösztöndíjtámogatása 4 

félévre vonatkozóan.
212 000 000 Ft

2019. február 11., hétfő Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. február 11., hétfő Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. február 13., szerda Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. február 21., csütörtök Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. február 22., péntek Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. február 22., péntek Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. február 27., szerda Magyar Napló Kiadó

A támogatás célja: Szabó Balázs - A nemzeti Bank titkos trezorjai a Várhegy mélyén c. kötet megjelentetésének támogatása. 
Szabó Balázs sokéves kutatómunkáját foglalja egybe megjelenés előtt álló kötete, „A Nemzeti Bank

titkos trezorjai a Várhegy mélyén”, amely új tudományos eredményekkel gazdagítaná a Budai Vár geopolitikai kutatását, ezzel 
hozzájárulva a szakterület hazai megerősödéséhez. 

2 000 000 Ft

2019. február 28., csütörtök Egyesület Közép-Európa Kutatására
A támogatás célja: Közép-Európa Közlemények című folyóirat Geopolitikai rovatának megjelentetésének 2 éves támogatása. 

A folyóirat publikációs lehetőség biztosít geopolitikával foglalkozó tanulmányok számára. 
2 000 000 Ft

2019. február 28., csütörtök Egyesület Közép-Európa Kutatására

A támogatás célja: „XI. Több nemzetiségű államoktól napjaink geopolitikájáig” elnevezésű konferencia támogatása.
A konferencia célja lehetőséget adni a résztvevőknek, hogy – a PHD-hallgatótól az egyetemi tanárig -, egy-egy előadás keretei között 

bemutassák a legújabb kutatási eredményeiket és azokat megvitassák kollégáikkal. Továbbá: a vita alapján véglegesített tanulmányukat 
akadémiai folyóiratokban (Közép-Európai Közlemények, Köztes-Európa etc.) publikálják. 

1 335 000 Ft

2019. március 8., péntek Magyar Nyelvőr Alapítvány
A támogatás célja: "Magyarok a világban - nyelv, innováció, oktatás" elnevezésű konferencia megrendezésének támogatása. 
A konferencia célja a magyar nyelvvel kapcsolatos kutatások bemutatása. Az ázsiai magyar emlékekkel kapcsolatos kutatások 
ismertetése, a modern innovációs tevékenységek középiskolai oktatásban való felhasználásával kapcsolatos tudás átadása. 

3 878 740 Ft

2019. március 17., vasárnap Magánszemély
A támogatás célja: Bar-Ilan Egyetem, Ben-Gurion Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetemeken való konferenciasorozaton történő 

részvétel támogatása. 
351 471 Ft

2019. március 29., péntek
Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A támogatás célja: "A modernizáció politikai, gazdasági és társadalmi hatásai a 21. századi Mongóliában" elnevezésű komplex kutatási 
program támogatása. A kutatás célja, hogy felvázolja Mongólia modern kori történetét, különös hangsúlyt fektetve a fent vázolt, 

rendszerváltás utáni politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok bemutatására. 
2 350 000 Ft

2019. április 8., hétfő
Magyar Település- és Területfejlesztők 

Szövetsége
A támogatás célja: "Innováció és Identitás - Települési, vidéki, regionális dimenzióban" elnevezésű konferencia megrendezésének 

támogatása
1 425 000 Ft

2017. október 11., szerda
Amerikai Magyar Orvosszövetség 
Magyarországi Tagozat Egyesület 

Diákcsere Program támogatása 2019-es évre vonatkozóan. 20 000 000 Ft

2019. május 7., kedd Nordex Nonprofit Kft. A támogatás célja: Beluszky Pál - Sikor T. Tamás: Városi szerepkör, városi rang című kötet kiadásának támogatása 4 203 650 Ft



2019. május 8., szerda Szépművészeti Múzeum A támogatás célja: Baktay Ervin Indiánkönyve című kötet kiadásának támogatása 2 050 000 Ft

2019. május 9., csütörtök Széchenyi István Egyetem
A támogatás célja: "A szingapúri tudományos és technológiai parkok (STP) működésének, geopolitikai szerepének vizsgálata, a jó 

gyakorlatok magyarországi adaptációjának lehetőségei" elnevezésű komplex kutatási program támogatása
4 099 298 Ft

2019. május 20., hétfő Selye János Egyetem
A támogatás célja: "Globális geopolitikai trendek" komplex kutatási program és Kárpát-medencei geopolitikai tudományos konferencia 

támogatása
5 000 000 Ft

2019. május 23., csütörtök A38 Kft. A támogatás célja: "Brain Bar" elnevezésű konferencia megrendezésének támogatása 30 000 000 Ft

2019. május 30., csütörtök
MTA Közgazdaság- és Regionális 

Tudományi Kutatóközpont
A támogatás célja: "Ázsiai közvetlentőke-befektetések Magyarországon" elnvezésű komplex kutatási program támogatása 2 099 000 Ft

2019. május 31., péntek Magyar Földrajzi Társaság
A támogatás célja: "Értékmentés - A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának elhelyezése, rendezése és munkatervének megvalósítása a 

2019-es évben" elnevezésű egyedi projekt támogatása
10 000 000 Ft

2019. június 6., csütörtök Édesvíz Kiadó Kft. A támogatás célja a "Manu Samhita" című könyv kiadásának támogatása 3 599 000 Ft

2019. június 7., péntek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
A támogatás célja: "A jövő gazdasága a digitális világban: Innovatív megoldások a vállalati versenyképesség fokozásáért" elnevezésű 

konferencia megrendezésének támogatása
2 739 000 Ft

2019. július 10., szerda MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont A támogatás célja:"Magyar fizikatanárok továbbképzése a CERN-ben" elnevezésű projekt támogatása 4 050 000 Ft

2019. szeptember 23., hétfő Kopint Konjunktúra Alapítvány A támogatás célja:"Külgazdaság” című folyóirat 6 lapszámánakt támogatása 5 000 000 Ft

2019. szeptember 26., csütörtök Budapesti Corvinus Egyetem
A támogatás célja:Fudan – Corvinus MBA kettős diplomát adó képzés, 2019. szeptemberben induló évfolyamának ösztöndíjtámogatása 

4 félévre vonatkozóan. 
212 000 000 Ft

2019. szeptember 30., hétfő
Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ 

Alapítvány
A támogatás célja:„Magyarok a Világ Élvonalában” című könyv támogatása angol és magyar nyelven. 36 200 000 Ft

2019. szeptember 30., hétfő Budapesti Corvinus Egyetem

„Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola geopolitikai képzése” elnevezésű Program támogatása 2019/2020-as 
akadémiai évre vonatkozóan. A program elsődleges célja a doktori tanulmányaikat folytató hallgatók ösztöndíjtámogatása, valamint a 

hallgatók és oktatók motiválása a továbbtanulás, önfejlesztés területén. A program lehetőséget biztosít nemzetközi tapasztalatszerzésre 
a hallgatók részére, nemzetközi konferenciák és workshopok, valamint az itthoni tudományos megnyilvánulásra, PhD konferencia 
keretein belül. Ezen felül elősegíteni kívánják az idegen nyelvű publikációk megírását anyanyelvi lektor bevonásának segítségével.

24 620 000 Ft

2019. október 10., csütörtök Pécsi Tudományegyetem

Geopolitikai Doktori Program 2019/2020. akadémiai évi támogatása.A Támogatás célkitűzése a geopolitikának, mint a gazdaságpolitika 
fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint teljesítményének előmozdítása. Ezzel összefüggésben támogatandó 
cél a világ globális működését és a területi fejlődését leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, 
amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását. A Támogatás célja továbbá a 

geopolitikai, geoökonómiai és politikai földrajzi kutatások, geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, 
geopolitikai doktori képzések támogatása.

149 669 000 Ft

2019. október 28., hétfő
Nemzetközi Oktatási és Kutatási Központ 

Alapítvány
A támogatás célja:„Magyarok a Világ Élvonalában” című könyv támogatása kínai nyelven. 9 000 000 Ft

2019. november 19., kedd Édesvíz Kft. Rúmi Aranykora Válogatott versek és tanítások – Dzsalál ad-Dín Rúmi megjelentetésének támogatása. 3 558 950 Ft


