Nemzetközi kisokos
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Beköszöntő
Örömmel nyújtjuk át Nektek a Nemzetközi kisokos 2016-os kiadását, melyet
egyfajta hiánypótló kiadványnak szánunk. Szeretnénk néhány támpontot adni az
átláthatatlan tűnő ösztöndíj lehetőségek tengerében, válaszokat adni azokra a
kérdésekre, amik egy külföldi lehetőség kapcsán felmerülnek (pl. szállás), és
útmutatóul szolgálni, hol érdemes további információkat keresni.
Így egy csokorba szedtük azokat a lehetőségeket, amiket egyetemünkön
keresztül tudtok kihasználni, de nem hagytuk ki azokat sem, amikkel egyedül vághattok
neki a nagyvilágnak. Természetesen nem feledkeztünk meg azokról sem, akiknek
várniuk kell még életük nagy kalandjával, hiszen számos módon bekapcsolódhatnak az
egyetem nemzetközi vérkeringésébe.
Reméljük, hasznos segítségre találtok a kiadványban. Sok sikert kívánunk!
Központi Külügyi Igazgatóság
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Egyetemi lehetőségek

Erasmus+
“Mert a csodák a komfortzónádon túl történnek”

Talán már hallottál róla, hiszen az EU egyik legsikeresebb programjáról
van szó. Az immár 29 éve működő Erasmus sok hallgatónk számára egyet
jelentett élete nagy kalandjával.
Mire pályázhatsz?
 féléváthallgatásra egyik európai partneregyetemünkhöz
 szakmai gyakorlatra Európában min. 2 max. 12 hónapra (FONTOS! A
maximum karonként eltérő lehet!)
Hogyan pályázhatsz?
A kari nemzetközi osztálynál leadott
pályázati anyaggal, az aktuális kiírásnak
megfelelően.

„’Erasmus: changing lives, opening minds
for 25 years.' - 110%-ig igaz, ha lehetne,
kötelezővé tenném. :-)”
Szalontay Orsolya, Antwerpen

Kik pályázhatnak?
„Ez nem csak reklámszöveg, hanem
Minden beiratkozott PPKE hallgató.
valóban igaz, hogy az Erasmusszal
kinyílik
előtted a világ. Új emberek, új
FONTOS!
Aktív
hallgatói
környezet, új iskola, új kultúra, új
jogviszonnyal kell rendelkezned az
látásmód. Megfizethetetlen lehetőség, és
utazás félévében, és nem abszolválhatsz
én a helyedben nem hagynám ki. ;-)”
az ösztöndíjad végéig. Ezen felül két
Csepely Krisztina, Madrid
lezárt félévvel kell rendelkezned, mire
kiutazol.
Bővebb információ az aktuális pályázati felhívásban.
Hová mehetek?
Több száz európai egyetem vár rád, melyek listáját az aktuális pályázati
felhívásban találod.
Mikor pályázhatok?
A pályázatokat februárban írjuk ki a teljes tanévre, így akkor is most kell
beadnod, ha csak a következő tanév tavaszi szemeszterében szeretnél
kiutazni.
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Mennyi lehet az ösztöndíjam?
Az Erasmus program csak kiegészítő támogatást nyújt a
külföldi tanulmányokhoz, amely azonban sajnos nem fedezi a
kint tartózkodás összes költségét. Az ösztöndíj mértékét a
Nemzeti Iroda rátarendszerben határozta meg az alábbi módon:
Fogadó ország
Ausztria
Franciaország
Norvégia
Dánia
Írország
Olaszország
Egyesült Királyság
Lichtenstein
Svédország
Finnország
Belgium
Horvátország
Portugália
Ciprus
Izland
Spanyolország
Csehország
Luxemburg
Szlovénia
Görögország
Németország
Törökország
Hollandia
Bulgária
Litvánia
Románia
Észtország
Lettország
Szlovákia
Lengyelország
Málta
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak
(csak tanulmányi ösztöndíj esetén)

Havi ösztöndíj ráta
tanulmányi:500 € /hó
szakmai: 600 € / hó

tanulmányi:450 € /hó
szakmai: 550 € / hó
tanulmányi:400 € /hó
szakmai: 500 € / hó
+100 € / hó

+ A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is
jogosult tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra.
+ Ezen felül azoknak a nyertes hallgatóknak, akik speciális
étkezési igényűek és/vagy fogyatékkal élők, lehetőségük van
többlettámogatásra
pályázni
kiadásaik
fedezésére
az
intézményen keresztül a Nemzeti Irodához, amely összegről
tételesen, a tényleges költségek alapján kell elszámolniuk.
További információ:
BTK: https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkoziosztaly/erasmus
HTK: http://htk.ppke.hu/osztondijak
ITK: https://itk.ppke.hu/hallgatoknak/erasmus
JÁK: http://www.erasmus.jak.ppke.hu/hu/
Ha van még kérdésed, keresd a kari kimenő ösztöndíjasokkal
foglalkozó koordinátort! 
Tipp: Hogy keress szállást? Mit csinálj, ha orvoshoz kell
menned? Minden gyakorlati kérdésedre választ találsz itt:
http://tka.hu/celcsoport/4732/tulelo-kezikonyv
Tipp: Szakmai gyakorlati helyet keresel? Próbáld meg ezeken a
linkeken:
 http://erasmusintern.org/
 http://studentplacement.tpf.hu/
 http://europlacement.com/
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CEEPUS
Kevés papírmunka + jó közösség + rengeteg szakmai segítség

Ez a betűszó (Central European Exchange Program for University Studies) 23
éve jelent kalandot és hihetetlen szakmai fejlődési lehetőséget
hallgatóinknak. A CEEPUS egy 15 közép-európai országon átívelő egyetemi
csereprogram.
Mire pályázhatsz?
 féléváthallgatásra egy közép- vagy kelet-európai egyetemre
 rövid távú (1-2 hónapos) kutatói ösztöndíjra szakdolgozatod vagy
disszertációd befejezéséhez
Hogyan pályázhatsz?
Kétféleképpen:
 CEEPUS hálózaton belül
A BTK-n 4 hálózat 21 partneregyeteme vár Közép- és Kelet-Európában. A
hálózaton belüli pályázatot minden őszi és tavaszi félévben
meghirdetjük június 15. és október 31. előtt. A hálózatok és a
partneregyetemek listáját itt találod:
https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkoziosztaly/ceepus/partneregyetemek
 hálózaton kívül, freemoverként
Ha nincs olyan hálózat, amin keresztül pályázhatnál, akkor
"freemoverként" lehetőséged van bekapcsolódni a programba,
amennyiben az alapfeltételeknek megfelelsz, és a hálózatok nem
használták fel a rendelkezésükre álló
kereteiket. Ezért freemover pályázat
beadására kizárólag a második szemeszterre
„Hamar csatlakozni lehet
van lehetőséged. A pályázat feltöltési
az egyetem diákéletéhez,
határideje november 30.
nem kell bíbelődni a
dokumentumokkal, a
CEEPUS program nagyon
megbízható és letisztult
rendszerrel dolgozik."
Kepics Boglárka, Brno

Hol pályázhatsz?
Hálózaton belül: a BTK Nemzetközi Osztályánál.
Freemoverként: a CEEPUS honlapján
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Kik pályázhatnak?
Minden beiratkozott PPKE hallgató, bármelyik karunkról.
FONTOS! Aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezned az
utazás félévében, és nem abszolválhatsz az ösztöndíjad végéig.
Ezen felül két lezárt félévvel kell rendelkezned, mire kiutazol.
Bővebb információ az aktuális pályázati felhívásban.
Hová mehetek?
Hálózaton belül:
https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkoziosztaly/ceepus/partneregyetemek
Freemoverként: bármely CEEPUS ország bármely akkreditált
felsőoktatási intézményébe. Az országok listáját lásd:
https://www.ceepus.info/default.aspx
Mikor pályázhatok?
Hálózaton belül: minden őszi és tavaszi félévben, június 15. és
október 31. előtt.
Freemover: csak a második félévre november 30-a előtt.
Mennyi lehet az ösztöndíjam?
Az ösztöndíjat mindig a fogadó ország fizeti, készpénzben,
ezért országonként változik. A CEEPUS honlapra kattintva
megtudhatod, mennyi az érvényes ösztöndíj az adott
országban. Ahol a szállásért külön kell fizetni, ott az átlag
kollégiumi árat beépítik az ösztöndíjba. Általában az ösztöndíj
fedezi a kint tartózkodás költségeit.
Néhány példa:
 Ausztria – 940 €/hó
 Csehország – 9.000 CZK/hó (~ 94.000 HUF)
 Lengyelország – 900 PLN/hó (~ 60.000 HUF)
 Románia – ~ 100 €/hó (Babes-Bolyai Egyetemen ingyen
szállás)
 Szlovénia – 286 €/hó (ingyen szállás, étkezés
kedvezményesen)
+ A nyertes hallgató a külföldön töltött időszak folyamán is
jogosult tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra.
További információ:
https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkoziosztaly/ceepus/hallgatoknak
Freemover pályázóknak:
https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkoziosztaly/ceepus/freemover
Tipp:
Nézd
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Excellence Programme
Csapatmunka nemzetközi környezetben

Idén 5. éve kezdte el augusztusban a kutatómunkát a tanév kezdete előtt
kiválasztott 5 Pázmányos hallgató a holland Radboud Egyetem 5 diákjával a
kissé esős Nijmegenben. A program során a hallgatók egy megrendelő számára
keres megoldást egy-egy problémára, ami kapcsolódik az európai kultúra
témaköréhez.
Mire pályázhatsz?
A program egy teljes tanévet ölel fel. Egyrészt 3x1 hetes munkahetekből
áll, valamint a csapat tagjai a tanév közben emailen, Skype-on folyamatosan
tartják egymással a kapcsolatot, és különböző munkacsoportokban dolgoznak a
megrendelő által megadott témán.
Ez idei év második munkahetéről szóló cikk itt olvasható:
http://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkozi-osztaly/irun-excellenceprogramme-masodik-munkahet
Hogyan pályázhatsz?
A BTK Nemzetközi Osztályánál leadott pályázati anyaggal, amely a
következőkből áll:
 kitöltött pályázati adatlap
 tanszékvezetői vagy szaktanári ajánlás (a dokumentumon szerepelnie kell
az oktató aláírásának, különben formai okokból elutasítjuk a pályázatot)
 középfokú angol nyelvtudást (B2) igazoló nyelvvizsga bizonyítványról vagy
azzal egyenértékű okiratról (érettségi, nyelviskola vagy tanszék igazolása)
készült másolat
 egy oldal terjedelmű, angol nyelvű motivációs levél
FONTOS! Kiválasztás után még egy szóbeli fordulón is át kell esned, ahol
elhivatottságod mellett angol nyelvtudásodat is teszteljük.
Kik pályázhatnak?
Minden hallgatói jogviszonnyal rendelkező mesterszakos és PhD hallgató,
bármelyik karunkról, aki legalább 1 lezárt félévvel rendelkezik, átlaga
minimum 3,8 és aktív státuszú.
FONTOS! A program ideje alatt is, a következő teljes tanévben aktív
státuszú hallgatónak kell lenni.
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Hová mehetek?
A nijmegen-i nyitóhéten és a budapesti záróheten kívül eddig Brüsszelbe,
Rómába, Luxemburgba és Hágába jutottak el a résztvevők. De ez mindig függ a
megrendelőtől, akinek a résztvevők a tanulmányt írják.
Mikor pályázhatok?
Májusban.
Mennyi lehet az ösztöndíjam?
A program költségeit (utazás, szállás) az egyetem finanszírozza.
További információ:
https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/nemzetkozi-osztaly/irun/excellenceprogramme
A tavalyi év egyik résztvevőjének blogja ezen a linken keresztül érhető el:
http://irunep2014.blogspot.nl/
„Esszenciális része viszont az egész
kutatásnak, hogy magát a CVCE
gyűjteményét ismerjük meg alaposan. Az
európai integráció kutatása nyomán
készült publikációk rendkívül gazdag
forrásból merítkeznek. A dokumentumok
nem mindig csak szövegként, hanem
sokszor képként is digitalizálva vannak,
hiszen vagy a rajtuk lévő kézírás, vagy az
egyéb "történelem által hagyott nyomok"
is forrásértékűek lehetnek. De vannak
még a szöveges forrásokon kívül plakátok,
fényképek, karikatúrák, hang- és
videófelvételek, térképek, tehát rengeteg
produkció csak még nemigen
felhasználóbarát elrendezésben. Még!”

„A búcsúsöröket az egyetemi
kávézóban, a Cultuurecaféban
ittuk, ami egész héten a
legbiztosabb támaszpontunk volt
kávé és tea tekintetében.
Hazafelé természetesen azért
még szemerkélt az eső,
Budapesten viszont a jó kis
augusztus végi meleg fogadott
minket. Most két hónap egyéni
kutatás, következik, aztán
decemberben irány Luxemburg.”
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VELUX
“A dán kaland”
A dán International Business Academy és a koppenhágai School of Design
and Technology közös projektje lehetőséget teremt a hátrányos anyagi
helyzetű, tehetséges hallgatóknak, hogy egy szemesztert a két intézmény
egyikében tölthessenek el.
Mire pályázhatsz?
Féléváthallgatásra az egyik dán intézményben (Koppenhága vagy Kolding).
Hogyan pályázhatsz?
A kari nemzetközi osztályon leadott pályázati anyaggal, amely a
következőkből áll:
 fényképes
jelentkezési
lap
(űrlap
letöltése:
http://veluxscholarship.dk/application/)
 „Transcript of Records” az aktuális tanulmányokról
 igazolások a hátrányos anyagi helyzetről
 2 db ajánló levél 2 oktatóktól
 angol nyelvvizsga fénymásolat (ha van)
 egyéb releváns dokumentumok: a szociális helyzet, illetve tanulmányi
képesítések igazolására
A dokumentumokat szkennelve kell eljuttatni.
FONTOS! Az előzetes értékelés után a kiválasztott hallgatók személyes interjún
is részt vesznek Budapesten a Velux Foundations szervezésében.
Kik pályázhatnak?
 nappalis BA/BSc hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, kommunikáció és
médiatudomány valamint mérnökinformatikus szakon
 hátrányos szociális/anyagi helyzet
 jó tanulmányi eredmények
 jó angoltudás, mind szóban, mind írásban
Mikor pályázhatok?
Áprilisban az őszi, és novemberben a tavaszi szemeszterre.
Mennyi lehet az ösztöndíjam?
A havi ösztöndíj 5.486 DK, emellett utazási támogatás (3.000 DK) is jár.
Tandíjat nem kell fizetni.
További információ:
http://veluxscholarship.dk/
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Leuveni Tanulmányi Alap
Kutatás mesterfokon
A végzős és posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóknak nyújt kiváló
lehetőséget ez az ösztöndíj, hogy a Leuveni Katolikus Egyetemen
kutathassanak, illetve tovább képezzék magukat.
Mire pályázhatsz?
3 vagy 6 hónapos kint tartózkodásra.
FIGYELEM! Az ösztöndíjas köteles a leuven-i Collegium Hungaricum-ban
lakni.
Hogyan pályázhatsz?
A Tanulmányi Alap Kuratóriumához kell benyújtanod a pályázatod a
Központi Külügyi Igazgatóságon keresztül. A pályázati anyag részei:
 kitöltött adatlap
 beszámoló az eddigi tanulmányokról
 egy oldalas tanulmányi terv angol nyelven
 ajánlás a kuratórium egyik tagjától
A dokumentumokat szkennelve kell eljuttatni.
Kik pályázhatnak?
Végzős MA/MSc vagy PhD hallgatók.
Hová mehetek?
Leuven, Belgium.
Mikor pályázhatok?
április
Mennyi lehet az ösztöndíjam?
500 EUR/hó, amelyből a 300-350 EUR/hó kollégiumi díjat magának fizeti az
ösztöndíjas.
További információ:
 az ösztöndíjról: a kari nemzetközi osztályokon
 a kollégiumról: http://www.leuven-collegium-hungaricum.hu/

10

Szervezetek, alapítványok, állami
ösztöndíjak

DAAD
Deutsche Akademische Austauschdienst
(Német Felsõoktatási Csereszolgálat)

Mire




pályázhatsz?
10 vagy 24 hónapos mester vagy másoddiplomás képzésre
kutatásra
nyári tanfolyamra

Hogyan pályázhatsz?
A DAAD honlapján online, egyénileg:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148scholarship-database/
Kik pályázhatnak?
BA/BSc, MA/MSc, PhD hallgatók.
FIGYELEM! Olvasd át figyelmesen
pályázattípusonként eltérő.

az

aktuális

felhívást,

Hová mehetek?
Németország bármelyik felsőoktatási intézményébe.
Mikor pályázhatok?
október
Mennyi lehet az ösztöndíjam?
Pályázattípusonként eltérő, de 650-750 EUR/hó között mozog.
További információ:
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html
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mert

KAAD
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst
Katolikus Felsőoktatási Csereszolgálat
Mire




pályázhatsz?
németországi tanulmányokra
kutatásra
továbbképzésekre

Hogyan pályázhatsz?
A KAAD-nál egyénileg, az alábbi pályázati anyaggal:
 kitöltött jelentkezési lap
 kutatási/tanulmányi terv (tanulmányok, továbbképzés vagy kutatás célja)
 szakmai ajánlás 2 hazai oktatótól
 fogadónyilatkozat a németországi oktatótól vagy intézettől
 lelkipásztori ajánlás a pályázó egyházközségéből
 német nyelvismeret igazolása
Kik pályázhatnak?
BA/BSc, MA/MSc, PhD hallgatók.
FIGYELEM! Olvasd át figyelmesen
pályázattípusonként eltérő.

az

aktuális

felhívást,

mert

Hová mehetek?
Németország bármelyik felsőoktatási intézményébe.
Mikor pályázhatok?
Évente kétszer, márciusban
szemeszterre.

az

őszi,

és

szeptemberben

Mennyi lehet az ösztöndíjam?
750-2000 EUR/hó.
További információ:
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/
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a

tavaszi

Fulbright
Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság

Mire pályázhatsz?
Posztgraduális ösztöndíjra egy tanévre.
Hogyan pályázhatsz?
A
Fulbright
erre
a
célra
létrehozott
online
felületén:
https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/
A pályázathoz egyéb dokumentumokat is csatolni kell, valamint ezeket
nyomtatott formában el kell juttatni a magyarországi képviselethez is. Ezek
listáját itt találod: http://www.fulbright.hu/palyazati-anyag/
Kik pályázhatnak?
Minden magyar állampolgár, aki felsőfokú végzettséggel (min. BA/BSc
diploma) és megfelelő angol nyelvtudással rendelkezik.
Hová mehetek?
Az Egyesült Államok bármelyik egyetemére.
Mikor pályázhatok?
május
Mennyi lehet az ösztöndíjam?
 1.100-2.100 USD/hó
 egyszeri kezdeti támogatás: 500 USD
 szakkönyvek vásárlására fordítható 400 USD/600 USD
 legfeljebb 15.000 USD-ig járul hozzá a tandíjhoz
 egyszeri retúr repülőjegy 50%-át fedezi
További információ:
http://www.fulbright.hu/for-hungarians/
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Swiss-European Mobility
A Svájci Államszövetség ösztöndíja

Mire




pályázhatsz?
kétoldalú egyetemi megállapodás megléte esetén tanulmányi mobilitásra
szakmai gyakorlatra egy svájci egyetemen
PhD hallgatók számára kutatói ösztöndíj

Hogyan pályázhatsz?
Ha az egyetemednek van kétoldalú megállapodása egy svájci egyetemmel,
akkor az egyetem hirdeti meg a pályázatot.
Szakmai gyakorlathoz a következő linken található egyetemeknél
érdeklődhetsz:
http://www.swissuniversities.ch/en/higher-educationarea/recognised-swiss-higher-education-institutions/.
Freemover pályázat esetében a pályázathoz szükséges dokumentumok emailben igényelhetők a következő címen: bud.vertretung@eda.admin.ch.
Kik pályázhatnak?
 tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra BA/BSc, MA/MSc, PhD
hallgatók
 freemover pályázatra PhD hallgatók
További információ:
http://www.ch-go.ch/en/meta/programme-overview/#europe
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Hazai lehetőségek
Mentor/tutor hálózat
A hozzánk érkező külföldi hallgatók biztos kezekben vannak, hiszen
mindennapi problémáik megoldásában egy-egy itteni hallgató segíti őket. Ha a
Neptunnal nem boldogul, vagy az albérlet keresésében akadt el, a
mentora/tutora segít neki. Hidd el, ez nem csak munka, hanem életre szóló
barátságok kezdete is lehet. Nem csak a nyelvet van alkalmad gyakorolni, de
egy kicsit beleláthatsz, milyen egy külföldi szemével a világ. Ezen kívül
belekóstolhatsz, milyen 50 főre megszervezni egy városnézést vagy egy
kétnapos kirándulást.
Ha szeretnél egy jó és vidám csapat tagja lenni, szeretnél külföldi
barátokat, szeretnéd a nyelvet gyakorolni, mindezt teljesen ingyen, akkor ne
habozz! Keresd fel a kari nemzetközi irodát, és tudd meg, hogy csatlakozhatsz
a mentor/tutor hálózathoz.

Youth Language Bar
 Angolul, németül, franciául, olaszul vagy spanyolul tanulsz, van már egy
alaptudásod, de nem mersz megszólalni?
 Vagy már mennek az alapok, de a hétköznapi témákról még mindig nem
olyan könnyű beszélgetned?
Tarts velünk, mert itt a helyed! A különböző nyelvi asztaloknál anyanyelvi
moderátoraink
baráti
beszélgetések
során
segítenek
a
helyes
nyelvhasználatban.
Ez a lehető legolcsóbb és legszórakoztatóbb lehetőség, hogy felkészülj egy
nyelvvizsgára, mert részvétel ingyenes, a beszélgetések témái pedig teljes
mértékben hétköznapiak – kapcsolatok, tanulás, politika vagy bármi, ami egy
nyelvvizsgán is szóba jöhet.
Mindamellett, hogy kortársaiddal oszthatod meg a saját véleményed az
adott témákról, további hasznos ötleteket csíphetsz el tőlük.
Ez a fajta nyelvtanulási metódus szociális és kommunikációs készségekkel is
felruház, hiszen a beszélgetéseket ne úgy képzeld el, mint egy szigorúan
kötött nyelvórán, sokkal inkább arra hasonlít, mint amikor a haverokkal egy sör
mellett elbeszélgettek az élet nagy dolgairól. A különbség mindössze annyi,
hogy itt nem az anyanyelveden fogod tenni és lesz melletted egy anyanyelvi
moderátor is.
A programon való részvétel teljes mértékben INGYENES, mindössze egy
előzetes regisztrációhoz kötött, hogy előre beoszthassuk a nyelvi csoportokat a
moderátorokhoz.
További információ: https://www.facebook.com/youthlanguagebar
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Elérhetőségek
Kérdésed van? Nem tudod, kihez fordulj? Az alábbi
lista segít.
KAR
BTK

HTK
ITK

JÁK

ILLETÉKES KARI OSZTÁLY

Nemzetközi Osztály
1088 Budapest, Mikszáth
Kálmán tér 1., 003
Dékáni Hivatal
1053 Budapest, Veres
Pálné u. 24., II./204.
Társadalmi és Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya
1083 Budapest, Práter
utca 50/a, 112
Kutatásszervezési és
Külügyi Iroda
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 28. I./138.
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MUNKATÁRS

Erasmus + CEEPUS – Deésy Veronika
(deesy.veronika@btk.ppke.hu)

IRUN EP – Gutveiler Tímea
(gutveiler.timea@btk.ppke.hu)
Zimonyi Zsófia Anna
(zimonyi.zsofia@htk.ppke.hu)
Novák Henrietta
(novak.henrietta@itk.ppke.hu)
Locskay Mercédesz
(locskay.mercedesz@jak.ppke.hu)

