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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 hét éves működése alatt 53 diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást 
és segítettük az egyetemen való érvényesülését.

A következő oldalakon a Program 2018/2019-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 Szakkollégi-
umból vagy a Heller Farkas 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 angolórákat 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 53 diáknak adtuk 
meg a lehetőséget a továbbtanulásra. Az ország egész területéről vannak jelentkezőink.
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Támogatottjaink 
A 2019/2020-as évfolyam frissen érettségizett ösztöndíjasai:

A 2019-es évre háromszorosára nőtt a jelentkezők száma, 108 
diák jelentkezett a Programba. Közülük januárban kerültek  
kiválasztásra újdonsült ösztöndíjasaink. A felvételi  
bizottságban helyet kapott a Rajk Szakkollégium négy tagja (Au-
gusztin Anna, Fülöp Friderika, Kórógyi Gergely, Kovács Zsolt); 
valamint Szénási Szilvia, az UCCU Roma Informális Oktatási 
Alapítvány ügyvezetője. A felvételi után az új évfolyam egy ösz-
szerázó 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 hét főből fog állni.

Az évfolyam az érettségin 
átlagosan 460 pontot ért el, 
ez a maximálisan elérhető 
pontszám 92 százaléka.

Az ösztöndíjasok közül mindenki 
államilag támogatott képzésre 
került be, 2 különböző szakra.

Bagi Zsófia
Jászapáti

Birkás Anna
Salgótarján

Hegedűs Csaba
Forráskút

Krasnyánszki Annamária
Lajosmizse

Szabó Kitti
Ózd

Takács Noé
Eger

Torma Szabolcs
Kék
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Akik a 2018/2019-es tanévben kezdték meg első évüket a 
Budapesti Corvinus Egyetemen:

A hatodik évfolyam tagjai is sikeresnek ítélik az első budapesti évüket. Bálint elégedett az SZKTP-s angolórákkal, az angol felső-
fokú nyelvvizsgájára készül, ezen kívül az analízissel foglalkozna mélyebben. Betti sikeresen rázódott bele a budapesti életbe, 
leginkább a vállalatgazdaságtan és a számvitel keltette fel az érdeklődését. Gábor hamar megtalálta a társaságát, élvezi a kis-
csoportos SZKTP angolórákat, és szeretne vállalatgazdaságtanból demonstrátorkodni. Attila az első félévét 4,9-es áltaggal zárta. 
A corvinusos tanulmányai mellett nem szakított hobbijával, az irodalommal, már egy verse is megjelent a Drót című folyóiratban.  
Isti az SPM diákszervezet tagja lett, leginkább a matematika és a makroökonómia keltették fel az érdeklődését. Dominika meg-
kezdte tanulmányait szociológia szakon, ahol a pszichológia és a statisztika keltette fel leginkább az érdeklődését.  Enikő analízis 
kurzusra jelentkezett demonstrátornak, ezen kívül a számvitel nyűgözte le, és a közeljövőben is ezen a területen szeretne elhe-
lyezkedni. Emese turizmuson kezdte meg a tanulmányait. Elégedett az első két vizsgaidőszakban nyújtott teljesítményével, nagy 
segítséget jelentettek számára az ExpresszAkadémia vizsgafelkészítői.

„Szerintem borzasztóan klassz, hogy létezik a tehetséges fiatalokat „felkaroló” tehet-
ségprogram a Corvinuson. Úgy érzem, hogy hatalmas segítség volt nekem az elin-
dulásban... Nem csak az anyagi támogatásra gondolok, hanem főként arra, hogy egy 
közösségnek a része lehetek, amit köszönök.” - Szeglet István

„Hálás vagyok a mentoromnak, hiszen sokat segített a vizsgák előtt, úgy érzem, hogy 
őt is egyik barátomnak mondhatom az egyetemen, számíthatok rá bármilyen körülmé-
nyek között..” - Ungvári Enikő

Támogatottjaink 

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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Ez történt az évben

Ösztöndíjasaink utókövetése

Az utókövetés célja, hogy megtudjuk, milyen ha-
tással volt a Tehetségrogram ösztöndíjasaink 
egyetemi pályájára, életére, illetve a begyűjtött 
információk alapján a Program szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése és erősebb alumni hálózat ki-
építése. 
Az utókövetés projektet 3 fázisban szeretnénk 
megvalósítani, melyból az első fázist már sikere-
sen teljesítettük :
1) Adatbázist építettünk az ösztöndíjasok legfon-
tosabb adatairól, elérhetőségéről, szakmai kitelje-
sedéséről;
2) Mélyinterjúkon keresztül visszajelzéseket gyűj-
tünk az ösztöndíjasok életének alakulásáról, a 
Program hatásáról és a szolgáltatásainkkal kap-
csolatos elégedettségükről, fejlesztési javaslata-
ikról;
3) Előkészítjük a Tehetségprogram társadalmi ha-
tásmérését.

Az idei évben célul túztük ki, hogy a támogatói kör bő-
vítésén kívül pályázatokon keresztül is forrást gyűjtsünk 
a Program működtetéséhez, fejlesztéséhez, bővítéséhez. 
Leadtunk egy pályázatot a Szabó Kálmán Tehetségprog-
ram alumnijának szervezésére. Ezen kívül pályázunk a 
UnitedWay pályázatára, - melynek célja, hogy támogassa 
a fiatalok sikeres felnőtté válását - illetve a MagNet Bank 
KAP2020 - 10 éve a civilekért! pályázati kiírására is.

Rekrutációs csatornák fejlesztése

Idén is folytatjuk a stratégiai fontosságú együttműködést 
a Pénzsztár közgazdasági versennyel, együttműködünk a 
Studium Generale-val, az Arany János Tehetségprogram-
mal és a CaseSolvers-szel. A Budapesti Corvinus Egyetem 
felajánlásának köszönhetően a rekrutációs időszakban 
600 plakátot juttattunk el olyan középiskolákba, ahova 
személyesen nem tudtunk leutazni.

A Szabó Kálmán Tehetségprogram Alapítvány 2019-ben Közhasznú Alapítvánnyá vált, ez 
fontos lépés a növekedés szempontjából.

 

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

Pályázatok írása Együttműködünk a Heller Farkas Szakkollégiummal

A Heller Farkas Szakkollégium 2015 óta segíti a programot, 
ezt az együttműködést folyamatosan mélyítjük. 2018-tól már 
nem csak helleres koordinátor, hanem mentor is segíti az ösz-
töndíjasokat, valamint a szakkollégium tagjai egyre nagyobb 
számban vesznek részt a program népszerűsítésében a leuta-
zásokon keresztül.

Adatbázis az ösztöndíjasainkról

A Program segítségével 7 év alatt már 53 ösztöndíjas 
kezdte meg tanulmányait a Corvinuson és az ELTE-n. 24-
en már megszerzték az alapszakos diplomájukat, 14-en 
a mesterképzést is elkezdték. Az ösztöndíjasok közül 48-
an maradtak az alumni tagjai, akik közül 34-en vennének 
részt a Program szolgáltatásainak fejlesztésében mélyin-
terjúk készítése által.
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Az SZKTP eddig 8 év alatt 53 ösztöndíjast támogatott az egyetemi tanulmányainak megkezdésében. Az utókövetés első 
fázisában egy kérdőívet töltettünk ki 46 ösztöndíjassal -  az első évfolyam tagjai ekkor még nem nyertek felvételt az 
egyetemre. Ők mind hozzájárultak ahhoz, hogy a bekerülési adataikat kezelhessük, 41-en pedig továbbra is szeretnének 
az alumni tagjai maradni. A kérdőívvel az ösztöndíjasok alapadatait és elérhetőségeit akartuk egy adatázisban rend-
szerezni. Emellett a következő 3 kategóriába csoportosítottuk kérdésinket: egyetemi tanulmányokat érintő kérdések, 
egyetemi tanulmányok melletti tevékenységek, illetve az SZKTP szolgáltatásainak igénybevételének mértékét akartuk 
számszerűsíteni.

Az utókövetés első fázisának eredményei

Egyetem Egyetemen kívüli tevékenységek SZKTP szolgáltatások

Eddig 24 ösztöndíjasunk végezte 
el az alapszakot, és 14-en tanultak 
vagy tanulnak jelenleg is mester-
képzésen. Ez azt jelenti, hogy az 
eddig végzettek majdnem 60%-a 
továbbtanult
Az ösztöndíjasok nagyrésze a kép-
zési időnek megfelelően fejezi be 
tanulmányait az egyetemen.
Emellett érdekes, hogy a 46 támo-
gatott közül mindössze 6-an vettek 
részt külföldön Erasmus féléven.

A támogatottak 70%-a tanulmányai 
alatt diákszervezeti tevékenységet is 
végzett. 14-en a Rajk Szakkollégium 
tagjai.
Az első egyetemi évük alatt az ösz-
töndíjasok 17,5%-a dolgozott rend-
szeresen, és 35%-uk végzett alkalmi 
munkát.
Ha nem csak az első évet vizsgáljuk, 
hanem a teljes egyetemi időszakot, 
akkor már a támogatottak fele vállalt 
rendszeresen munkát..

Az SZKTP angolórákon, valamint az 
ExpresszAkadémia vizsgafelkészí-
tőin a támogatottak több, mint 70%-
a rendszeresen részt vett. Tavaly óta 
alkalmazunk egy angoltanárt, hogy 
biztosítsuk számukra a nyelvvizsgá-
ra való felkészülés lehetőségét.
Az SZKTP emellett közösséget is 
jelent, és ehhez a közességhez az 
ösztöndíjasok 90%-a továbbra is 
ragaszkodik.
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4 506 eFt

4 766 eFt

5 634 eFt

7 238 eFt

7 200 eFt

6 480 eFt

2017

2018

2019

Bevételek Költségek

Pénzügyeink

A 2018/2019-es év költségeinek és bevételeinek eloszlása

A program költségvetése

Költségek Bevételek

• A Program rendelkezésére álló összeg a 2019-es pénzügyi évünk végén 8 829 eFt,  

melyet szeptember elején a legfrissebb évfolyam ösztöndíjainak kiutalása terhel.

• A támogatások 93%-a közvetlenül az ösztöndíjasokhoz kerül. 

• A koordinátorok fizetése továbbra is 0 Ft.

2018-tól a program átállt a pénzügyi év szerinti kimutatásokra. A pénzügyi év július 31-én zár.

52,3%47,7% vállalati	felajánlás

magánszemély	felajánlása

90,01%

6,45% 3,55%

Ösztöndíjak

Marketing

Rendezvényköltség

52,3%47,7% vállalati	felajánlás

magánszemély	felajánlása

93%

7%

Ösztöndíjak

Marketing és
rendezvényköltségek

65%

35%

Vállalati

Magán
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Célkitűzéseink

A program kiterjesztése más egyetemek és szak-
kollégiumok segítségével
Az idei évben elindult egy együttműködés a Bibó István Szakkollégiummal. Abban bí-
zunk, hogy a következő évben ők is el tudnak indítani egy - a miénkhez hasonló - ösz-
töndíjprogramot.

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 mindenképpen feltölteni a rendelkezésre álló 10 ösztöndíjas helyet.

Támogatóink

Arany fokozatú
IFUA Horváth & Partners Kft.

Ezüst fokozatú

Bronz fokozatú

Korábbi támogatóink 
Ábrahám Zsolt
Briglevics Tamás
Business Vagyonkezelő és Tanács-
adó Kft.
dr. Dávid Ferenc
Decanter Kft.
Demján Sándor Alapítvány
Dobák Miklós és Psenák Angéla
Dósa Márton
Futurmed Vagyonkezelő Kft.
Gablini Gábor
Galambos Péter
dr. Gálik Mihály
dr. Gulácsi Gábor
Hannauerné Szabó Anna
Horváth Ferenc
Interlines Vagyonkezelő Kft.

Kaderjákné Csermely Ágnes
dr. Kiss Zoltán
Kövesdy Mihály
Lőrincze Péter
dr. Medgyessy Ildikó
Perlusz László
dr. Pintér Sándor
Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
Reálsas Kft.
Rondo Hullámpapír Kft.
dr. Rudas János
Tóth Enikő
Újvári Andrea Mária
Válságmenedzser Kft.
Versegi János
Waberer’s International Zrt.

Argenta Faktor Pénzügyi Sz. Kft.
DM Kft.
EGIS Gyógyszergyár Zrt.

Bölöni Farkas Alapítvány Hajnalka Zsolt
Símity Milán

Hungaropharma Zrt.
P-Faktor Vagyonkezelő Kft.
Wallis Asset Management Zrt.

Szentgáli Tamás
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Kapcsolat

1085 Budapest, Horánszky utca 6.

www.szabokalmanprogram.hu
facebook.com/szabokalmanprogram

info@szabokalmanprogram.hu

Telefon
Diákoknak:

Juhász Réka +36 70/ 671 1314

Támogatóknak:
Horváth János +36 30/ 381 3397

Kapronczay Mór +36 30/ 657 3203 
Révész Sándor +36 20/ 430 8869

Flanek Szilvia Hojsza Petra Juhász Réka Kovács Zsolt

A 2018-as év koordinátorai:

Dobó István, Faludi András, Hoffmann Kornél, Juhász Réka és Kövesdy Mihály.
Ezúton is köszönjük segítségeteket!

A 2019-es év koordinátorai:

Dékány József Laczkovich Anna


