Szabó Kálmán Tehetségprogram 2013/2014. tanévi összefoglaló
Ezen összefoglalónkban beszámolunk az elmúlt tanév eseményeiről. Reméljük, hogy a
beszámoló felkelti érdeklődését a program iránt, és hamarosan támogatóink, partnereink
között láthatjuk!

A 2013/2014-es tanév Szabó Kálmán Tehetségprogram ösztöndíjasai
A tavalyi évben kiválasztott 8 diák közül 7-en kezdték meg idén szeptemberben a
Budapesti Corvinus Egyetemen képzésüket.
Ösztöndíjasaink az Alkalmazott közgazdaságtan, a Gazdálkodási és menedzsment, a
Pénzügy és számvitel illetve az Emberi erőforrás menedzsment szak hallgatói lettek.
Szeptember 13-án tartottuk ösztöndíjasaink és támogatóink számára egy díszfogadást,
melyen szép számmal jelen voltunk. A fogadáson részt vett többek között Szabó Gábor,
Szabó Kálmán fia, Tardos János, a VOSZ társelnöke, Ilyés Márton, a szakkollégium
igazgatója, Chikán Attila, a szakkollégium elnöke valamint egyetemünk rektora,
Rostoványi Zsolt is. A diákok és szüleik találkozhattak a támogatókkal, és mi is rengetek
ötletet kaptunk a támogatókkal való beszélgetés során, hogyan fejleszthetnénk tovább a
programot.
Október közepén tartottunk az első évfolyamnak egy összerázó és informáló alkalmat,
ahol bemutattuk nekik, milyen lehetőségek vannak az egyetemen ösztöndíjak és
versenyek terén, és tájékoztattuk őket az egyetem melletti munka- és diákszervezeti
lehetőségekről.
Emellett a szakkollégium tagjai a félév során folyamatos angol felkészítést illetve
matematika és mikroökonómia konzultációkat, vizsgafelkészítő alkalmakat tartottak az
ösztöndíjasoknak Ezen mentoralkalmaknak és évközi készülésüknek eredményeképpen
minden diák sikeresen teljesítette az első félévet. Az általunk szerződésükben elvárt 20
kreditet mindenki teljesítette, emellett több diák kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
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Voltak, akik az egyetemi kötelező feladatok mellett további kihívásokat is kerestek, és
vállalatgazdaságtanból versenydolgozatot írtak.

Az ELTE Alkalmazott közgazdságtan szakra készülő diákok támogatása
Fontos kérdés volt az őszi félévben a program számára, hogy a közgazdászképzést ért
felsőoktatási átalakításokra elegendő reakció-e, ha anyaegyetemünkre, a Budapesti
Corvinus Egyetemre való bekerüléshez nyújtunk ösztöndíj lehetőségeket. Mivel az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott közgazdaságtan alapszakát hasonlóan
magas színvonalú képzéseként ismertük meg, valamint ezt a szakot is súlyosan
értintették az átalakítások és forrásmegvonások, megfelelő előkészítési folyamat után a
kollégium úgy döntött, hogy jövő évtől ezen szakra jelentkező diákok számára is
kinyitjuk a támogatási programba való jelentkezés lehetőségét.

A 2014-15-ös tanév Szabó Kálmán Tehetségprogram ösztöndíjasai
Az új diákok rekrutálása érdekében már szeptember végétől elkezdtünk koncentrálni a
következő felvételire. Novemberben számos beszélgetésen vettünk részt a
koordinátorokkal, és felkészítő alkalmat tartottunk a kollégiumban a programról, hiszen
a kollégisták idén is szép számmal mentek vissza régi alma materükbe az egyetem és a
program hírnevének terjesztése érdekében. A könnyebb igazodás és megtalálás
érdekében fejlesztettünk kommunikációs csatornáinkat, a diákok így közvetlenebbül
megtalálhatnak minket, illetve megújult honlapunkat kiegészítettük Gyakori kérdések
menüponttal, szabályzatokkal és a programról is részletesebb, strukturáltabb
bemutatást nyújtunk az érdeklődőknek.
A kollégistákra építve eljutottunk olyan városok középiskoláiba, mint: Dombrád,
Szigetszentmiklós, Debrecen, Zalaszentlászló, Szolnok, Székesfehérvár, Kecskemét,
Kiskunhalas, Baja, Nyíregyháza, illetve többen küldték el e - mailben középiskolás tanáraik,
igazgatóik számára a program ismertetőjét. Célunk a jövőben, hogy az egyelőre gócpontokon
keresztüli terjesztésből kitörve elinduljunk az országos lefedettség irányába.

Az idei tanévben a tavalyihoz hasonlóan decemberben volt a felvételi időszakunk
lezárása, mely határidőig 43 diák jelentkezett a Szabó Kálmán Tehetségprogramba.
Közülük egy szűrést követően, mely során mind a jelöltek tanulmányi eredményeit, mind
szociális helyzetüket megvizsgálta az ösztöndíjasok kiválasztásáért felelős kuratórium,
végül 40 diákot hívtunk be a szóbeli fordulóba. A kuratórium tagjai között a tavalyihoz
hasonlóan 4 kollégista (Balogh Alexandra, Rajna Renáta, Papp Bertalan és Tóth Enikő)
valamint egy külsős tag vett részt. Külsős kuratóriumi tagunk Gálik Mihály volt,
egyetemünk jelenlegi professzora, aki olyan pozíciókat töltött be egyetemi pályafutása
előtt, mint a Magyar Rádió ügyvezető igazgatója, a Magyar Telekom igazgatóságának
tagja, vagy az Origo Zrt. felügyelőbizottságának tagja.
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A végső döntés nehéz volt, de idén emelve a tavalyi létszámot 10 diákot választottunk ki,
akikben látjuk a potenciált az egyetem sikeres elvégzésére, és akik a program és az
anyagi támogatás nélkül nem kezdenék el egyetemi tanulmányaikat.
A diákokat már vendégül is láttuk egy ismerkedő hétvégére, melynek keretén belül
megmutattuk nekik az egyetemet és beszélgettünk velük a bekerülési esélyekről és az
egyetemen található szakokról. Minden diákkal lehetőségünk nyílt egy személyes fél órás
konzultációra is, melynek keretén belül felmértük, milyen tanulmányi támogatásra lenne
még szükségük a sikeres felvételihez. Emellett egy csapatépítő tréningen is részt vettek,
melynek során egymást is jobban megismerhették.

Pénzügyeink
A következőkben röviden szeretnénk beszámolni a költségvetésünkről. A 2013/14-es
tanévre sikerült több, mint 6 millió forint támogatást összegyűjtenünk, melynek 60%-át
a támogatottak tandíjára fordítottuk, a fennmaradó összegből pedig közel 2 milliót át
fogunk csoportosítani a következő évre. A teljes bevételnek mindössze 4%-át használtuk
fel különböző promóciós célú anyagokra, és az idei második évfolyam összerázó
hétvégéjére.
Ami a jövő évi tervezést illeti, az eddigi szerződéseinkből várhatóan 4,5 millió forint fog
befolyni, azonban reményeink szerint mind a 10 kiválasztott ösztöndíjas be fog kerülni
az egyetemre, ami a tervezésben a megnövekedett tandíj kiadást eredményezte. Ezért a
tavasz folyamán erőteljesebben fogunk koncentrálni az újabb támogatási lehetőségek
keresésére, és reményeink szerint számíthatunk a jelenlegi támogatóink további
segítségére is a szükséges bevétel elérése érdekében.
Tanév
Bevétel támogatóktól

2013
6 190 000

Összes bevétel

6 190 000 4 555 000

Összes kiadás diákok tandíjára

3 830 000 5 900 000

Egyéb kiadások
Promóciós anyagok
Díszfogadás
Mentor alkalmak
„Összerázó hétvége” a támogatottaknak
Összes kiadás

2014*
4 555 000

254 576
97 705

280 034
97 865

55 776

61 354

3 095

3 405

98 000

107 800

4 084 576 6 180 034

*A 2014-es év adatai a 2013-as év alapján becsült értékek – a Támogatói
bevételt ezen túl a már megkötött szerződések segítségével állapítottuk meg.

Sikeres első éven van túl a program, melynek bizonyítéka az első felvett évfolyam
egyetemre bejutása és teljesítménye, illetve a második évfolyam lelkesedése, érdeklődése
a program iránt.
Amennyiben kérdése merül fel a programmal kapcsolatban, forduljon hozzánk
bizalommal.
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Az alábbi csatornákon keresztül informálódhatnak, érhetnek el minket:

Honlap: http://szabokalmanprogram .hu/
E-mail: szabokalmanprogram@gmail.com
Telefonszám: Tóth Enikő: +36 30/ 410 5776
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