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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 öt éves működése alatt 38 diáknak tettük lehetővé a 
továbbtanulást és segítettük az egyetemen való érvényesülését.

A következő oldalakon a Program 2016/2017-es tanévben
elért eredményeiről számolunk be.
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A program rövid bemutatása 

Mivel foglalkozunk? 

ANYAGI TÁMOGATÁS
 

Olyan kiemelkedően tehetséges középiskolás diákoknak nyújtunk támogatást, 
akiknek anyagi helyzetükből kifolyólag nem lenne esélyük a továbbtanulásra.
A támogatás egy évre szól és szabadon felhasználható. A támogatás összege meg-
egyezik 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.

MENTORÁLÁS
Az anyagi támogatás mellett célunk az egyetemi közegbe való integráció megkön�-
nyítése, 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 Szakkol-
légiumból, a végzett évfolyamok tagjaival pedig utókövető, már végzett szakkollégis-
ta mentorokon keresztül maradunk kapcsolatban.

TEHETSÉGGONDOZÁS
A Program támogatottjainak egyetemi tanulmányaikhoz is segítséget nyújtunk.
Az ösztöndíjasok számára ingyenes angol órákat biztosítunk a diákok igényeihez 
igazodó tananyaggal. A nyelvoktatás mellett tantárgyi felkészítőket is tartunk, 
amelyek az egyetemi oktatást kiegészítve segítenek hozzá a vizsgák sikeres 
letételéhez.

A program indulása óta 38 diáknak adtuk 
meg a lehetőséget a továbbtanulásra.

Az ország egész területéről, Kárpátaljáról és a 
Vajdaságból is vannak jelentkezőink.
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Támogatottjaink 

A 2017/2018-as évfolyam frissen érettségizett ösztöndíjasai:

2017 januárjában 49 felvételiző közül kerültek  
kiválasztásra újdonsült ösztöndíjasaink. A felvételi  
bizottságban helyet kapott a Rajk László Szakkollégium 
négy tagja (Chornitzer Anna, Csoma Attila, Csonka Márk, 
Símity Milán); valamint Dudás Fanni, a Van Helyed! alapít-
vány munkatársa. A felvételi után az új évfolyam egy ösz-
szerázó és informáló hétvégén vett részt Budapesten, ahol  
segítettünk az egyetemi jelentkezés véglegesítésében, és  
tettünk egy rövid sétát a Corvinuson is. Július végén, a 
ponthatárok kihirdetésekor lett hivatalos, hogy az idei  
évfolyam hét főből fog állni.

Sok sikert kívánunk nekik az egyetemi éveikhez!

Az évfolyam az érettségin 
átlagosan 449 pontot ért el, 
ez a maximálisan elérhető 
pontszám 90 százaléka.

A hét ösztöndíjas hat különféle 
szakra jutott be, ezzel a 2017-
es évfolyam a legsokszínűbb a 
program történetbében.

Balogh Vivien
Gyula

Erdélyi Viktória
Ungvár

Harsch Leila
Szekszárd

Lippai Tivadar
Nyíregyháza

Schiewerth Nelli
Táp

Szászi Kinga
Tolna

Zsombok Tamás
Nyergesújfalu
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Akik a 2016/2017-es tanévben kezdték meg első évüket a 
Budapesti Corvinus Egyetemen:

A negyedik évfolyam mozgalmas évet tudhat maga mögött. Kinga csatlakozott a Studium Generalehoz, ahol 
hamar megszerette a mindennapi pörgést és a munka izgalmát. Balázs folytatta munkáját az AFS-nél és  
elkezdett franciát tanulni. Cintia az elsőéves tárgyai közül a makroökonómiában mélyedt el a  
legszívesebben. Réka egyszerre segítette a HaKösz és az InDaHouse munkáját, majd a Rajk László  
Szakkollégiumba is sikeresen felvételizett.  Dani szintén a Rajk tagja lett, valamint nyáron részt vett egy  
ifjúsági fesztivál szervezésében is Békéscsabán. Évközben az is kiderült, hogy a jövő tavaszi félévét Leuvenben 
fogja tölteni Erasmuson. Vanda Kingával együtt a Studium Generale munkájában vett részt, majd Rékához 
és Danihoz hasonlóan a Rajk László Szakkollégium tagja lett. Regina az egyetem mellett sokat dolgozott, de 
sikeresen osztotta be az idejét és mentorával is sikerült különösen jó kapcsolatot kialakítania.

„Nem győzöm megköszönni ezt a rengeteg mindent, amit a program 
adott: a mentorálást, a támogatást és segítséget.” - Juhász Réka

„Hálás vagyok a támogatásért, amit a programtól kaptam, jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy Budapesten tanulhassak.” - Halász Cintia

„Nagyon sokat köszönhetek az SZKTP-nek, nagyon jó, hogy a tagja lehetek ennek 
az egésznek, és remélem a jövőben (esetleg, mint koordinátor) folytathatom ezt a 
programot.” - Pózner Vanda

Támogatottjaink 

Almási Kinga
Hatvan

Beregszászi Balázs
Gyula

Halász Cintia
Anarcs

Juhász Réka
Miskolc

Óré Dániel
Békéscsaba

Pózner Vanda
Debrecen

Sárközi Regina
Békés
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Ez történt az évben

A Szabó Kálmán Tehetségprogram Alapítvány 2017. január 11-én  
bejegyzésre került. Ez egy rendkívül fontos lépés a program 
függetlenedése és későbbi növekedése érdekében.

 

A kuratórium elnöke: Chikán Attila
Kuratóriumi tagok: Gulácsi Gábor, Kálmán Edina, Reszegi László és Szvetelszky Zsuzsanna.

Módosítottunk a tehetségprogram által nyújtott 
ösztöndíjak összegén. Mivel zömével államilag tá-
mogatott képzésekre kerülnek be az ösztöndíjasa-
ink, nincs szükség a támogatás összegét az adott 
szak tandíjával összekötni. A 2018-as évfolyamtól 
kezdve az ösztöndíj mértékét az fogja meghatá-
rozni, hogy az ösztöndíjas államilag támogatott 
vagy önköltséges formában jut be az egyetem-
re. Az államilag támogatott hallgatók 2 x 300.000 
forint, az önköltséges hallgatók 2 x 380.000 forint 
anyagi támogatást kapnak. A különbséget az önkölt-
séges hallgatók számára extra terhet jelentő maga-
sabb kollégiumi díjak, valamint a tanulmányi és szo-
ciális ösztöndíj lehetőségétől való elesés indokolja. 
Az új rendszert egyszerre tartjuk igazságsosabbnak 
és a program számára anyagilag fenntarthatóbbnak.

Államilag támogatott hallgatók

 » 300.000 forint/félév  

Önköltséges hallgatók 

 » 380.000 forint/félév  

»

A tehetségprogram által nyújtott ingyenes angol 
órák is nagy változáson mentek keresztül. Eddig 
lelkes rajkos szakkollégisták tartották az órákat,  
idéntől azonban tapasztalt tanárok veszik át a tanítást.  

Idén különösen nagy figyelmet fordítottunk a média- 
megjelenésekre. Továbbra is szeretnénk minél több középis-
kolába leutazni az őszi szezonban, de keressük az egyéb lehe-
tőségeket is a program népszerűsítésére. Kiemelkedően pozi-
tív volt a fogadtatás a különböző médiumoktól, szeptemberig  
megjelentünk a Forbes honlapján, a Kiskegyed és a Vasárnapi 
Blikk magazinban, a Blikk honlapján és a Hit Rádióban. 

  » Jelenlegi és volt koordinátoraink a Forbes.hu címlapján

  » Háló Buda, korábbi ösztöndíjasunk a Blikk honlapján megjelent cikkben

Szintén idéntől bontjuk először két  
részre az évfolyamot, hogy minden-
ki a saját szintjének megfelelően  
fejlődhessen.
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Pénzügyeink

78%
9%

13%

A 2015/2016-os év költségeinek eloszlása

Tandíj

Rendezvényköltség

Marketing

A 2016/2017-es év költségeinek és bevételeinek eloszlása

Tandíj

Marketing

Vállalati  
felajánlás

Magánszemély 
felajánlása

A program költségvetése

Rendezvényköltség

36%
28%

28%

Költségek Bevételek

A Program rendelkezésére álló összeg a 2017-es pénzügyi évünk végén 5 349 509 Ft,  
melyet szeptember elején a legfrissebb évfolyam ösztöndíjainak kiutalása terhel.

A tavalyi évhez hasonlóan a támogatások 93%-a közvetlenül az ösztöndíjasokhoz kerül.

A koordinátorok fizetése továbbra is 0 Ft.

>>

>>

Az idei évtől a program átállt a pénzügyi év szerinti kimutatásokra. A pénzügyi év július 31-én zár.

4 127 510	Ft	

4 174 699	Ft	

7 208 249	Ft	

4 506 315	Ft	

6 060 000	Ft	

4 592 406	Ft	

5 780 000	Ft	

6 887 750	Ft	

2014

2015

2016

2017

Bevételek Kiadások

92,8%

5,6% 1,6%

Tandíj

Rendezvényköltség

Marketing

6

52,3%47,7% vállalati	felajánlás

magánszemély	felajánlása

>>
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Célkitűzéseink

Bővülés
A tehetségprogram hosszú távú céljai között szerepel a program kiterjesztése más 
egyetemekre, ugyanis hisszük, hogy a minőségi felsőoktatás mindenki számára 
elérhető kell, hogy legyen. Célunk, hogy elindítsuk ezt a folyamatot és más egyetemek  
szakkollégiumainak bevonásával közösen dolgozzunk a társadalmi mobilitás javításán.

1

2

Szorosabb együttműködés a  
Corvinus Egyetemmel és az ELTE-vel
A program már 38 olyan hallgatót biztosított a Corvinusnak és az ELTE-nek, akik egyéb-
ként nem engedhették volna meg maguknak a budapesti felsőoktatást. Szeretnénk a 
két egyetemmel feltárni a különböző együttműködési lehetőségeket, hiszen közösek a 
céljaink.

3
Tartalékok növelése
A program biztos működésének érdekében célunk, hogy legalább három évnyi  
ösztöndíjnak megfelelő tartalékkal rendelkezzünk. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy  
hosszú távon kiszámítható legyen a program jövője.

Támogatóink
Arany fokozatú

Briglevics Tamás
Demján Sándor Alapítvány

Gablini Gábor
Gálik Mihály

Gulácsi Gábor
Hungaropharma Zrt.

Sz. Kis Ágota
Waberer’s International Nyrt.

Ezüst fokozatú
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Interlines Kft.
Pókecz Attila

Reszegi László

Bronz fokozatú
Ábrahám Zsolt

Argenta Faktor Kft.
Csermely Ágnes
Dávid Ferenc
Dósa Márton

Galambos Péter

Kaderják Péter
Kovács Zsolt

Kövesdy Mihály
Medgyessy Ildikó

Perlusz László
Pintér Sándor

Tóth Enikő
Újvári Andrea
Ujváry Zoltán
Versegi János

Korábbi támogatóink 
Hajnalka Zsolt
Hamecz István

Hannauerné Szabó Anna
Horváth Ferenc

Kiss Zoltán
Lőrincze Péter

Pioneer Alapkezelő Zrt.
Pordán Zsigmond

Rudas János
Szűcs Péter
Tardos János
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Kapcsolat

1085 Budapest, Horánszky utca 6.

www.szabokalmanprogram.hu
facebook.com/szabokalmanprogram

info@szabokalmanprogram.hu

Telefon
Diákoknak:

Hayes Lukács +36 70/ 618 0092

Támogatóknak:
Harsányi Dóra +36 30/ 382 8879
Horváth János +36 30/ 381 3397
Révész Sándor +36 20/ 430 8869

Dobák Zita Fülöp Frida Hayes Lukács Kórógyi Gergely Majtényi Márton

A 2016-os év koordinátorai:

Bajnay Zsófia, Kapronczay Mór, Kapusi Krisztina és Kövesdy Mihály.

Ezúton is köszönjük segítségeteket!

A 2017-es év koordinátorai:


