Éves beszámoló
2015/2016

A Szabó Kálmán Tehetségprogramot azzal a céllal alapította a Rajk László Szakkollégium tagsága, hogy olyan tehetséges diákokat segítsen hozzá az egyetemre jutáshoz, akik anyagi okokból elesnének ettől a lehetőségtől.
Az SZKTP négy éves működése alatt 31 diáknak tette lehetővé a
továbbtanulást és segítette az egyetemen való érvényesülésüket.
A következő oldalakon a Program 2015/2016-os tanévben
elért eredményeiről számolunk be.

Hallgatók
a tehetségek
jövőjéért

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 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 Szakkollégiumból, a végzett évfolyamok tagjaival
pedig utókövető, már végzett szakkollégista mentorokon keresztül
maradunk kapcsolatban.

TEHETSÉGGONDOZÁS
A Program támogatottjainak egyetemi tanulmányaihoz 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.
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A program indulása óta 31 diáknak adtuk
meg a lehetőséget a továbbtanulásra

Az ország egész területéről jelentkeznek
felvételizők
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Támogatottjaink
A 2016-2017-es évfolyam frissen érettségizett ösztöndíjasai:

Almási Kinga
Hatvan

Beregszászi Balázs
Gyula

Halász Cintia
Anarcs

Juhász Réka
Miskolc

Óré Dániel
Békéscsaba

Pózner Vanda
Debrecen

Sárközi Regina Inez
Békés

2016 januárjában 40 felvételiző közül került kiválasztásra a hét újdonsült ösztöndíjas. A felvételi
bizottságban helyet kapott a Rajk László Szakkollégium négy tagja (Bugyi Orsolya, Harsányi Dóra, Kapronczay Mór, Kiss-Dobronyi Bence); valamint Horn
Dániel közgazdász, volt szakkollégista. Pár héttel
később a srácok ellátogattak a kollégiumba, ahol a
csapatépítő programok mellett közösen átbeszéltük, hogy ki melyik szakra fog jelentkezni, emellett
a kollégiumról, és magáról a programról
beszélgettünk.
Az ösztöndíjasok közül
mindenki államilag
támogatott képzésre
került be.

Az évfolyam az érettségin
átlagosan 442 pontot ért el,
ez a maximálisan elérhető
pontszám 88 százaléka.
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Támogatottjaink
Akik a 2015-2016-os évben kezdték meg első évüket a
Budapesti Corvinus Egyetemen:

Antal Bálint
Veresegyház

Bernáth Lúcia
Gyöngyös

Fehér Marcell
Békéscsaba

Fekete Anett
Városföld

Fülöp Friderika
Szeghalom

Hajdu Edina
Kisvárda

Hojsza Petra
Nyárlőrinc

Németh Zoltán
Böde

Pataki Nikoletta
Érd

Szabó Áron
Szentes

A program ösztöndíjasai nagy lelkesedéssel kezdték meg egyetemi tanulmányaikat. Bálint az AEGEE diákszervezeten keresztül ősszel Berlinben, tavasszal Athénban járt. Lúciának és Fridának sikerült elmélyednie
a vállalatgazdaságtanban, mely témában az egyetem első szemeszterében önálló kutatásokat is végeztek.
Marci a HÖK-ben tölt be tisztséget, a Gazdálkodástudományi Kar választmányának megbízott tagja. Anett
több tanulmányi versenyen is sikerrel vett részt, már a mesterszakját tervezgeti. Edina tanulmányi ösztöndíjas,
emellett emelt szinten tanul speciális pénzügyi matematikát. Petra szintén kiváló átlaggal végezte el az első
félévet, nagy várakozásokkal tekint a következő év elé. Zoli angoltudását fejlesztette a program segítségével,
Niki felvételt nyert a Matthias Corvinus Collegiumba, Áron pedig a vállalatgazdaság versenyen szerepelt remekül. Az évfolyam tíz tagja közül öten kerültek be a Rajk László Szakkollégium újonnan felvett évfolyamába.
„Az SZKTP sokat hozzáadott ahhoz, hogy most itt tarthassak, nem csak
anyagilag köszönhetek sokat a programnak.”
„Már egy fél év elteltével sikerült teljesen belerázódnom az egyetemista életbe”
„A mentorom nagyon sokat segített a félév során: rengeteg bíztató szót
kaptam tőle a vizsgaidőszakra, és úgy általánosságban az egyetemi életre
vonatkozóan.”
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Az évben elért eredményeink
Az idei évben a Nemzeti Tehetségprogram pályázat segítségével sikerült az ország hat városába elvinnünk az SZKTP hírét. A körutat a Rajk László Szakkollégium egy másik projektjével, a Szexi közgazdaságtannal együttműködve bonyolítottuk le. A meglátogatott városokban a szakkollégium hallgatói
egy-egy hétvégét töltöttek, ahol amellett, hogy a tehetségprogramot népszerűsítették, középiskolások
közgazdaságtani ismereteit bővítették interaktív játékok és előadások formájában. A programsorozat
keretében több, mint 25 középiskolában körülbelül 1500 diákot értünk el.
Miskolc
5 iskola

Eger
3 iskola
Zalaegerszeg
4 iskola
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Nyíregyháza
7 iskola

Kaposvár
4 iskola

Pécs
4 iskola

Emellett több, mint 50 résztvevővel sor került idén is az oklevélátadó ünnepségünkre, az őszi jelentkezési időszakra megterveztünk egy online jelentkezési felületet az egyszerűbb adminisztráció érdekében, számtalan csapatépítő eseményt szerveztünk az ösztöndíjasok számára, valamint továbbra is
angolórákat és tantárgyi felkészítőket tartottak a kollégisták a programban résztvevőknek.
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Pénzügyeink
A program költségvetése
A program
idei költségvetése
78818
390000
211FtFt

2015/2016

56552
952 750
750 Ft
Ft
Kiadások

Bevételek
Kiadások

Bevételek

>>

A megjelenített időszak 2015 szeptemberétől 2016. augusztus 30-ig tart

>>

Az idei évben átállás történt pénzügyi rendszerünkben, melynek következtében
a tandíjkiadások között a 2015-2016-os évfolyam tandíja szerepel
A 2015/2016-os év költségeinek és bevételeinek eloszlása
Költségek

Bevételek

A 2015/2016-os év költségeinek eloszlása
5%
4%

2%

Tandíj

Magánszemély
felajánlása

Rendezvény
Marketing
93%
94%

32%

Tandíj
Rendezvényköltség
68%

Marketing

>>

Vállalati
felajánlás

Az idei tanévben tandíjra 6 860 000 Ft-ot, rendezvényekre 410 211 Ft-ot,
marketingre 120 000 Ft-ot költöttünk

>>

Költségvetésünk a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán elnyert 1,5 millió Ft-ot nem
tartalmazza. Ezen összeget teljes egészében marketingeszközök beszerzésére, valamint
rendezvényszervezésre fordítottuk

>>

A beérkező támogatások 93%-a kerül közvetlenül az ösztöndíjasokhoz

>>

A koordinátorok fizetése továbbra is 0 Ft
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Célkitűzéseink
Alapítványi működési modell

1

Még az év végégig - ha minden a terveink szerint alakul - bejegyzésre kerül a
Szabó Kálmán Tehetségprogram Alapítvány. Az SZKTP már rendelkezik egy informális kuratóriummal és egy kétfős ügyvivő csapattal, akik a folytonosságot
hivatottak képviselni egy fiatalok alkotta koordinátori csapat mellett. Ez a működési forma kap hivatalos keretet a közeljövőben. Az alapítványi bejegyzést
követően azonban még hosszú az út a célig, hiszen a „rendes” működéshez a
közhasznú státusz elérése is szükséges lesz majd a későbbiekben.

Online felvételi rendszer

2

Az idei évben kezdtük meg az online jelentkezési felületünk kialakítását. A
koncepció elkészült, az őszi felvételi időszakot már ennek segítségével szeretnénk lebonyolítani. Az új platform a jelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációt mind a diákok, mind a koordinátorok számára jelentősen leegyszerűsíti.

Támogatói kör bővítése
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A program fennmaradásának alapfeltétele a megfelelő források biztosítása.
Eddig 31 diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást. Ahhoz, hogy ez a szám
tovább növekedhessen, elengedhetetlen a támogatói kör bővítése, így ez a
következő évben is meghatározó lesz.

Támogatóink
Arany fokozatú

Bronz fokozatú

Korábbi támogatóink

Briglevics Tamás
Gablini Gábor
Gálik Mihály
Gulácsi Gábor
Hungaropharma
Dr. Pókecz Attila
Waberer’s International Zrt.

Ábrahám Zsolt
Dr. Dávid Ferenc
Dósa Márton
Csermely Ágnes
Galambos Péter
Kaderják Péter
Medgyessy Ildikó
Perlusz László
Pintér Sándor
Reszegi László
Újvári Andrea
Újváry Zoltán
Versegi János

Hajnalka Zsolt
Hamecz István
Hannauerné Szabó Anna
Horváth Ferenc
Kiss Zoltán
Lőrincze Péter
Pioneer Alapkezelő
Pordán Zsigmond
Rudas János
Szűcs Péter
Tardos János

Ezüst fokozatú
Antal László
Sz. Kis Ágota
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Kapcsolat
1085 Budapest, Horánszky utca 6.
www.szabokalmanprogram.hu
facebook.com/szabokalmanprogram
info@szabokalmanprogram.hu
Telefon:
Diákoknak: Kapusi Krisztina +36 20/ 268 5818
Támogatóknak:
Révész Sándor +36 20/ 430 8869
Horváth János +36 30/ 381 3397
A 2016-os év koordinátorai:

Bajnay Zsófia

Kövesdy Mihály

Kapronczay Mór

Kapusi Krisztina

A 2015-ös év koordinátorai:
Bíró János, Harsányi Dóra, Kórógyi Gergely, Szekeres Márton.
Ezúton is köszönjük segítségeteket!

