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

Az  SZKTP hat éves működése alatt 46 diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást 
és segítettük az egyetemen való érvényesülését.

A következő oldalakon a Program 2017/2018-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, akik-
nek anyagi helyzetükből kifolyólag nem lenne esélyük a továbbtanulásra.
A támogatás egy évre szól és szabadon felhasználható. A támogatás összege álla-
milag támogatott képzés esetén félévente 300 ezer forint, míg önköltséges kép-
zés esetén félévente 380 ezer forint. A programba való jelentkezés nem csak 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 megköny-
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 Szak-
kollégiumból vagy a Heller Farkas Szakkollégiumból, a végzett évfolyamok tagjaival 
pedig utókövető, már végzett szakkollégista mentorokon keresztül maradunk kap-
csolatban.

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 
teljesítéséhez.

A program indulása óta 46 diáknak adtuk 
meg a lehetőséget a továbbtanulásra.

Az ország egész területéről vannak jelentkezőink.
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Támogatottjaink 
A 2018/2019-as évfolyam frissen érettségizett ösztöndíjasai:

2018 januárjában 35 felvételiző közül kerültek  
kiválasztásra újdonsült ösztöndíjasaink. A felvételi  
bizottságban helyet kapott a Rajk László Szakkollégium négy tag-
ja (Bíró János, Dobák Zita, Gyetvai Gábor, Kövesdy Mihály); va-
lamint Benkő Fruzsina, a Szociális Innovációs Alapítvány InDa-
House programjának vezetője. A felvételi után az új évfolyam 
egy összerázó és informáló hétvégén vett részt Budapesten, ahol  
segítettünk az egyetemi jelentkezés véglegesítésében, majd 
tettünk egy rövid sétát a Corvinuson is. Ezt követően az ösztöndí-
jasok a Heller Farkas Szakkollégium által szervezett vetélkedőn 
ismerhették meg jobban egymást és Budapestet.  Július végén, a 
ponthatárok kihirdetésekor lett hivatalos, hogy az idei  
évfolyam nyolc főből fog állni.

Sok sikert kívánunk nekik az egyetemi éveikhez!

Az évfolyam az érettségin 
átlagosan 454 pontot ért el, 
ez a maximálisan elérhető 
pontszám 91 százaléka.

Az ösztöndíjasok közül mindenki 
államilag támogatott képzésre 
került be, 6 különböző szakra.

Péter Bálint
Békéscsaba

Siető Bettina
Tiszavasvári

Soós Gábor
Bábolna

Szabados Attila
Kisvárda

Szeglet István
Pécs

Tisza Dominika
Budapest

Ungvári Enikő
Gemzse

Warga Emese
Kunszentmiklós
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Akik a 2017/2018-es tavévben kezdték meg első évüket a 
Budapesti Corvinus Egyetemen:

Az ötödik évfolyam mozgalmas évet tudhat maga mögött. Vivien elkezdett olaszul tanulni, az egyetemen pe-
dig a mikroökonómia és a vállalatgazdaságtan nyerték el a tetszését. Viki sikeresen rázódott bele a budapes-
ti életbe, az egyetemen csatlakozott a Hakösz-höz, a Debate Society-hez és a Corvinus Tourism Club-hoz.  Tivadar élve-
zi tanulmányait az Eltecon-on, ahol a kiscsoportos órák a kedvencei.  Leila elkezdte a DSG (Deutschprachiger Studiegang) 
programot az egyetemen, miközben folytatta tanulmányait a Speciális Pénzügyi-Matematikai programon, majd a Rajk László  
Szakkollégiumba is sikeresen felvételizett.  Nelli hamar megszokta a budapesti életet, mentorával hamar megtalálta a közös 
hangot, aki a tanulmányaiban is sokat segített neki. Tamás megkezdte tanulmányait a Gazdaságinformatikus szakon, ahol a 
programozás keltette fel leginkább az érdeklődését, melyben rajkos mentora is sokat segített neki. Kinga csatlakozott az AIESEC 
diákszervezethez és az EVK Szakkollégiumhoz, illetve elindult a Vállalatgazdaságtan versenyen is.

„Nagyon hálás vagyok az SZKTP programnak. Óriási segítséget nyújtott abban, hogy 
már az elejétől fogva a maximumot tudjam kihozni az egyetemből. A mentorom se-
gített a tárgyfelvételben, ezen kívül sok hasznos tanácsot adott, évközben segített a 
beadandók és esszék megírásában.” - Erdélyi Viktória

„Az SZKTP program is sokat hozzátett az évemhez, mind a mentorprogram, a pénzügyi 
támogatás és az angol tanulás segítségemre volt.  Szerintem ez volt az eddigi életem 
legizgalmasabb éve.”  - Szászi Kinga

Támogatottjaink 

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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Ez történt az évben

Tavasszal a tanárok körében 
népszerűsítettük a programot
A tavaszi leutazások egy 2018-ban indult pro-
jekt, aminek keretében tantestületi ülésekre láto-
gattunk el szerte az országban, és mutattuk be a 
programot az érdeklődő tanároknak. Május végéig 
25 iskolát látogattunk meg, amelyekben 250 tanár 
elérhetőségét gyűjtöttük össze, akikkel a felvételi 
időszakban felvesszük a kapcsolatot. A leutazások 
során kiváló fogadtatásban részesültünk, több is-
kolában a tantestület nagy része jelen volt a tájé-
koztatón. A tavaszi leutazások célja, hogy egy olyan 
közösséget építsünk ki a tanárok között, akik hosz-
szabb távon is tudják kommunikálni a diákoknak 
az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos tudnivalókat 
anélkül, hogy minden évben meglátogatnánk őket.

A fesztiválozók egy felvé-
teli szimuláción keresztül 
ismerkedhettek meg a 
programmal. A több mint 
40 résztvevő  hamar ráér-
zett a döntés összetettsé-
gére és alapos érvelések-
kel próbálták meggyőzni 
egymást.

Új rekrutációs csatornákat építettünk ki
Fontos célkitűzésünk volt, hogy a leutazásokon kívül más 
rekrutációs csatornákat is kiépítsünk annak érdekében, 
hogy minél több tehetséges diákhoz eljussunk. Felvet-
tük a kapcsolatot több civil szervezettel és tanulmányi 
versennyel is. Stratégiai fontosságú együttműködést kö-
töttünk a Pénzsztár közgazdasági versennyel, együttmű-
ködünk a Studium Generale-val, az Arany János Tehetség-
programmal, a CaseSolvers-szel, a TanodaPlatformmal 
és a Romaversitassal, illetve találkoztunk az UCCU Roma 
Informális Oktatási Alapítvány munkatársaival is.

Emellett igyekeztünk az offline jelenlétünket is erősíteni: 
a PrimeRate Kft. felajánlásának köszönhetően a rekrutá-
ciós időszakban 200 plakátot juttatunk el olyan középis-
kolákba, ahova személyesen nem tudtunk leutazni, vala-
mint ismerőseink mozgósításával több mint 2000 like-ot 
gyűjtve nyertünk a DM Együtt Egymásért pályázatán 500 
ezer forintot, melyet marketingcélokra fordítunk.

A Szabó Kálmán Tehetségprogram Alapítvány 2017. január 11-én bejegyzésre került. 
Az alapítvány a bejegyzéstől számított két éven belül válik köszhasznúvá, ami egy fontos lépés 
a program növekedése szempontjából.

 

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

Workshopot tartottunk a Bánkitó fesztiválon Együttműködünk a Heller Farkas 
Szakkollégiummal
A Heller Farkas Szakkolégium 2015 óta segíti a programot, 
ezt az együttműködést az elmúlt évben tovább mélyítettük. 
2018-tól már nem csak helleres koordinátor, hanem mentor 
is segíti az ösztöndíjasokat, valamint a szakkollégium tagjai 
egyre nagyobb számban vesznek részt a program népszerű-
sítésében a leutazásokon keresztül.
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Pénzügyeink

A 2017/2018-es év költségeinek és bevételeinek eloszlása

A program költségvetése

Költségek Bevételek

A Program rendelkezésére álló összeg a 2018-es pénzügyi évünk végén 8 056 612 Ft,  

melyet szeptember elején a legfrissebb évfolyam ösztöndíjainak kiutalása terhel.

A támogatások 90%-a közvetlenül az ösztöndíjasokhoz kerül.

A koordinátorok fizetése továbbra is 0 Ft.

>>

>>

2017-től a program átállt a pénzügyi év szerinti kimutatásokra. A pénzügyi év július 31-én zár.
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Célkitűzéseink

A jelentkezőszám növelése
Az idei év egyik fő törekvése, hogy mind a tanárokon, mind új marketingcsatornákon 
keresztül minél több emberhez tudjuk eljuttatni a program hírét, ezáltal növelve a po-
tenciális jelentkezők számát.

1

2
Civil szervezetekkel való együttműködés
Az idei év folyamán több civil szervezetet is megkerestünk, hogy felmérjük, egy eset-
leges együttműködéssel hogyan segíthetnénk egymást. Ezt a gyakorlatot a jövőben is 
szeretnénk folytatni, mert úgy látjuk, hogy az eddigi kooperációs törekvéseink sikeresek.

3
A támogatottak számának növelése
A program növekedésének részeként - amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő 
források, illetve a jelentkezőszám növelésében is sikereket könyvelhetünk el - szeret-
nénk növelni a programba felvettek számát. Ezzel közelebb kerülhetünk az évi tíz támo-
gatotthoz, vagy akár meg is haladhatjuk azt.

Támogatóink
Arany fokozatú

Demján Sándor Alapítvány
Gablini Gábor

Ezüst fokozatú

Bronz fokozatú

Korábbi támogatóink 
Kiss Zoltán
Lőrincze Péter
Medgyessy Ildikó
Kucsma Viktória
Miklós Zsolt
Perlusz László
Dr. Pintér Sándor
Tardos János
Sz. Kis Ágota
Újvári Andrea
Újváry Zoltán
Versegi János
Waberer’s International Zrt.

Ábrahám Zsolt
Antal László
Briglevics Tamás
Dr. Dávid Ferenc
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma
Lantos Csaba
Galambos Péter
Hajnalka Zsolt
Hannauerné Szabó Anna
Horváth Ferenc
Kaderják Péter
Csermely Ágnes

EGIS Gyógyszertár Zrt.
Hungaropharma Zrt.

Dósa Márton
Dr.  Pókecz Attila
Kövesdy Mihály

Orehóczky László
Tóth Enikő

Gálik Mihály
Rudas János

Gulácsi Gábor
Reszegi László
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Kapcsolat

1085 Budapest, Horánszky utca 6.

www.szabokalmanprogram.hu
facebook.com/szabokalmanprogram

info@szabokalmanprogram.hu

Telefon
Diákoknak:

Kövesdy Mihály +36 70/ 383 6889

Támogatóknak:
Harsányi Dóra +36 30/ 382 8879
Horváth János +36 30/ 381 3397

Kapronczay Mór +36 30/ 657 3203

Faludi András Hoffmann Kornél Juhász Réka Kövesdy Mihály

A 2017-es év koordinátorai:

Dobák Zita, Fülöp Friderika, Hayes Lukács, Kórógyi Gergely és Majtényi Márton.
Ezúton is köszönjük segítségeteket!

A 2018-as év koordinátorai:

Dobó István


