
Hallgatók
a tehetségek
jövőjéért

Éves összefoglaló
2014/2015

A Szabó Kálmán Tehetségprogramot azzal a céllal alapítottuk, 
hogy olyan tehetséges diákokat segítsünk hozzá az egyetemre 
jutáshoz, akik anyagi okokból elesnének ettől a lehetőségtől. 

Az SZKTP három éves működése alatt 24 diáknak tettük  
lehetővé a továbbtanulást és segítettük az  egyetemen való 
érvényesülését.

A következő oldalakon a Program 2014/2015-ös tanévben 
elért eredményeiről számolunk be.
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A program rövid bemutatása
Mivel foglalkozunk?

TÁMOGATÁS
Anyagi támogatást nyújtunk olyan középiskolás diákoknak, akiknek kimagasló
tanulmányi eredményeik ellenére anyagi helyzetükből kifolyólag nem lenne esélyük a
továbbtanulásra.

A támogatás egy évre szól és szabadon felhasználható. A támogatás összege
megegyezik az első két félév tandíjával. A programba való jelentkezés
nemcsak az önköltséges, hanem az államilag támogatott képzési formába
felvételiző diákok számára is nyitott, mivel úgy véljük, sokaknak a budapesti
létfenntartáshoz szükséges kiadások is megterhelőek anyagilag.

MENTORÁLÁS
Az anyagi támogatás mellett célunk az egyetemi közegbe való integráció
megkönnyítése, illetve az egyetemi tanulmányok utáni szakmai érvényesülés
elősegítése.

2014-ben indítottuk mentorprogramunkat, amelynek keretében az
aktuálisan felvett évfolyam minden tagja mellé felsőbb éves mentort
rendelünk a Rajk László Szakkollégiumból, a végzett évfolyamok tagjaival
pedig utókövető, már végzett szakkollégista mentorokon keresztül
maradunk kapcsolatban.

TEHETSÉGGONDOZÁS
A Program támogatottjainak egyetemi tanulmányaikhoz is segítséget nyújtunk.

Az ösztöndíjasok számára ingyenes angol órákat biztosítunk, melyeken a tanárok a Kollégium tagjai, 
a diákok igényeihez igazodó tananyaggal. A nyelvoktatás mellett tantárgyi felkészítőket is tartunk, 
amelyek az egyetemi oktatást kiegészítve segítenek hozzá a vizsgák sikeres letételéhez.

Az ország egész területéről jelentkeznek 
felvételizők

A program indulása óta 24 diáknak adtuk meg 
a lehetőséget a továbbtanulásra.
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Az évben elért eredményeink

 

45 regisztráló  
32 beérkezett 

pályázati anyag
 

30 
felvételiző

 

10  
ösztöndíjas

            3 nap felvételi  
     8 kiló elrágcsált               4

2 kollégista önzetlen               
          3 liter elfogyasztott

      pogi              segítsége               
               

               
  kávé

Rekrutáció

32 meglátogatott 
iskola 27 résztvevő 

kollégista
(köztük 2 korábbi 
ösztöndíjassal)

1100 
kinyomtatott 

szórólap

7 kollégista mentor az ösztöndíjasok mellett

7 utókövető mentor a végzett kollégisták 
közül, a másodéves ösztöndíjasok mellett

38 résztvevő az  
oklevélátadó ünnepségen

NÉGY 

PARTNER-
SZERVEZET

Felvételi

Amit idén is csináltunk Amit idén csináltunk először
Oklevélátadó-ünnepség
Személyes marketing a középiskolákban
Angolórák
Vizsgafelkészítők
Csapatépítés az új évfolyamnak

Mentorprogram
Írásbeli felvételi
Új arculat és honlap!
Partnerkapcsolat a Studium Generaleval és 
a Szexi közgazdaságtannal
Tanár-adatbázis kiépítése
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Egresi Bernadett
Salgótarján
gazd. és pénzügy-matematikai elemzés - önköltséges

Csatlós Barbara
Budapest
gazdaságinformatika - államilag támogatott

Háló Martin Buda
Gödöllő
alkalmazott közgazdaságtan - államilag támogatott

Kovács Zsolt
Ózd
gazdálkodás és menedzsment - államilag támogatott

Nagy Péter
Noszvaj
gazdaságinformatika - államilag támogatott

Somodi Bianka
Erdőtelek
pénzügy és számvitel - államilag támogatott

Támogatottjaink
A 2014-2015-ös tanévben a Corvinuson első évüket 
kezdő ösztöndíjasok: 

Bacskai Tibor
Kékcse
pénzügy és számvitel - államilag támogatott

A Program ösztöndíjasai öröm-
mel vetették bele magukat 
az egyetemi életbe – Tibi az 
AIESEC diákszervezet tagja 
lett, amelyen keresztül külföl-
di diákokkal és szervezetekkel 
veheti fel a kapcsolatot, Buda 
az SKM diákszervezet alelnö-
keként szerzett elismerést. Peti 
alkalmazás-fejlesztéssel is fog-
lalkozott az egyetemi tanulmá-
nyai mellett, Betti komolyan 
nekilátott a nyelvtanulásnak, 
Barbi és Bianka pedig munka 
mellett végeztek kiváló ered-
ménnyel az első évben. Zsolt 
a Rajk László Szakkollégium 
újonnan felvett évfolyamának 
a tagja lett.

Háló Buda beszámolója:

Az IMP-SKM (Intenzív Módszertani Program – Speciális Közgazdasági Matematika) program résztvevője 
vagyok, melynek keretein belül emelt óraszámban és tananyaggal tanulunk több módszertani tárgyat.  A 
második félév elején alelnöknek választottak az SKM diákszervezetében. A feladataim közé tartozik szakmai 
és közösségi programok szervezése, a diákszervezet operatív ügyeinek kezelése, valamint a program megis-
mertetése a gólyákkal. Az év elején csatlakoztam a Corvinus Futsal csapatához is, ahol a heti edzések mellett 
több tornán is játszhattam a félév során.
Az első év során nagy segítségemre voltak a tehetségprogram által kínált lehetőségek. 
Lehetőségem volt személyes korrepetálásra, ingyenes nagycsoportos konzultációkra, valamint a saját men-
torom bármiben segítségemre volt egész évben, amelyek mind hozzásegítettek az elért eredményeimhez: az 
első évem során egy tantárgy kivételével minden tárgyamat jelessel zártam.
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A 2015 januárjában 30 felvéte-
liző közül 10 ösztöndíjast válasz-
tott a Kuratórium (tagjai: Kar-

ner Orsolya egyetemi adjunktus (ELTE 
Pszichológiai Intézet); Dézsi Bettina, 
Horváth János, Kövesdy Márton és Révész Sán-
dor kollégisták). A diákokat februárban láttuk 
vendégül a Kollégiumban egy csapatépítő 
hétvégére, melynek során meséltünk nekik egyetemről, szakokról, tanárokról, 
bejártuk az egyetemet, megálltunk Szabó Kálmán  szobránál és beszélgettünk a 
Programról magáról.

Támogatottjaink

A 2015/2016-os tanév frissen érettségizett ösztöndíjasai:

Bernáth Lúcia
Gyöngyös

Antal Bálint
Veresegyház

Fehér Marcell
Békéscsaba

Fekete Anett
Városföld

Fülöp Friderika
Szeghalom

Hojsza Petra
Nyárlőrinc

Németh Zoltán
Böde

Pataki Nikoletta
Érd

Szabó Áron
Szentes

A Szabó Kálmán Tehetségprog-
ram történetében először az 
összes ösztöndíjasunkat fel-
vették a Budapesti Corvinus 
Egyetem valamelyik szakára, 
gratulálunk nekik!

Hajdu Edina
Kisvárda

Az évfolyam átlagos érettségi 
pontszáma 456, ami 91,2%-a 
a megszerezhető pontszámok-
nak.

Összesen 13 emelt érettsé-
git tettek le, többek között 
matematika, történelem, an-
gol nyelv és közgazdaságtan 
tárgyakból.



Az elmúlt tanév mérföldkövei

2014
július 25.

Ponthatárok kihirdetése: a 2014/15-ös 
tanévben 7 ösztöndíjasunk lesz

2014
szeptember 13.

Oklevélátadó ünnepség - az 
I. évfolyam búcsúzása a Programtól

2014
október

Beindul a Program marketing- 
időszaka, mely novemberig tart

2014
november 30.

Felvételi regisztrációs határidő

2014
december 12.

Pályázók végleges jelentkezése

2015 

január
Írásbeli és szóbeli felvételik

2015
február 6-7.

Ismerkedős hétvége a kollégiumban az 
újonnan felvett évfolyamnak

2015
február

Koordinátorválasztás - négy főre bővül a 
csapatunk

2015
május

Elkészül az új arculatunk, frissül a honlap

2015 
június

Koordinátorválasztás - fiatalodik a csapat 
egy egykori ösztöndíjassal

2015 
július 24.

Ponthatárok kihirdetése: a 2015/16-os 
évben 10 ösztöndíjasunk lesz

5
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Pénzügyeink

Kiadások

tandíj marketing rendezvényköltség egyéb operatív költségek

Kiadások

Kiadások

tandíj marketing rendezvényköltség egyéb operatív költségek

2013/2014
2014/2015

2013/2014 2014/2015
Tandíj 3 830 000 Ft 3 930 000 Ft
Marketing    143 427 Ft      85 877 Ft
Rendezvényköltség    157 957 Ft    154 712 Ft
Egyéb operatív költségek    157 158 Ft

2014/2015

2013/2014

3 700 000 Ft 4 262 406 Ft

Bevételek Kiadások

Jövő évi
előrejelzések

Jelenleg a Program  
rendelkezésére álló összeg

4 197 531 Ft 3 200 000 Ft
A Program várható  

jövő tanévi bevétele

7 141 403 Ft
A Program becsült 
jövő tanévi kiadása

6 860 000 Ft

Ebből:

Tandíj

A beérkező támogatás  

95,2%-a 
közvetlenül az 

ösztöndíjasokhoz kerül

A koordinátorok 

fizetése 

továbbra is 

0 forint

A szervezeti átalakítá-
sainknak köszönhetően 
a következő tanévben 

hatékonyabb 
fundraising-tevékenységet 

tudunk folytatni.
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Kitekintés a jövő évre
A most következő tanév idejére három fő célt tűztünk ki magunk elé:

1 Alapítványi forma felvétele
Működésének eddigi 3 éve során a Program a Rajk László Szakkollégium 
Alapítvány adta pénzügyi kereteken belül működött, így tudtak támoga-
tóink hozzájárulni az ösztöndíjasok tanulmányaihoz. A következő tanév-
ben a Programot önálló alapítványi keretek közé szeretnénk átemelni, ami 
átláthatóbb, egyszerűbb működést tenne lehetővé. A Program együttmű-
ködése a Rajk László Szakkollégiummal változatlan marad.

2 Támogatóink körének bővítése
Arra törekszünk, hogy évről évre több diáknak adjuk meg a továbbtanu-
lás lehetőségét, ehhez azonban szükségünk van arra, hogy a Programot a 
támogatók egyre szélesebb köre tekintse szívügyének. Szeretnénk a 
Program működését hosszú távra is biztosítani. Az alapítványi forma fel-
vétele és a megújuló szervezeti struktúra hatékonyabb fundraising-tevé-
kenységet biztosíthat a Program számára.

3 Ösztöndíjasok számának emelése
Az elmúlt három évben már 24 diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást 
a Budapesti Corvinus egyetemen. Célunk, hogy a következő tanévben is 
minimum 10 végzős gimnazistának adjunk lehetőséget arra, hogy a fővá-
rosban folytathassa felsőfokú tanulmányait. Amennyiben sikerül bővíteni 
a támogatóink körét, az ösztöndíjasaink számát is növelhetjük.
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Bíró János
Harsányi Dóra
Horváth János

Kórógyi Gergely
Kövesdy Márton
Szekeres Márton

2015

Elérhetőségek:

1085 Budapest, Horánszky utca 6.

www.szabokalmanprogram.hu
www.facebook.com/szabokalmanprogram

E-mail
info@szabokalmanprogram.hu

Telefon
Diákoknak: Szekeres Márton +36 30/ 683 6330

Támogatóknak: Kórógyi Gergely +36 30/ 644 2666


