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Szabó Kálmán
TEHETSÉGPROGRAM
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 nyolc éves működése alatt 60 diáknak tettük lehetővé a továbbtanulást és segítettük az egyetemen való érvényesülését.
A következő oldalakon a Program 2020-as tanévben elért eredményeiről számolunk be.

Hallgatók
a tehetségek
jövőjéért

A program rövid bemutatása
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 Corvinus ösztöndíjas képzés esetén félévente 300 ezer forint, míg önköltséges képzés 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 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 Szakkollégiumból 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.

KÖZÖSSÉG

Ösztöndíjasaink egy 7-12 fős évfolyam tagjaként, már az egyetemre érkezve azt érez
utáni héten már meg is ismerhetik egymást egy orientációs hétvége keretein belül,
majd első egyetemi évükben is számos közösségi programot szervezünk a számukra.
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A program indulása óta 60 diákot támogatott

Az ország egész területéről vannak jelentkezőink.
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Támogatottjaink

Bodnár Kristóf

Darabos Bálint

Csaba Kinga

Miskolc

Molnár Bence
Zalaegerszeg

Marosi Bori

Nyirád

Dány

Pejkó Imre
Tolcsva

Kaposvár

Suri Zoltán
Siófok

A 2020/2021-es évfolyam frissen érettségizett ösztöndíjasai
A 2020-as évben 81 végzős középiskolás regisztrált
a
Programba.
Közülük
januárban
kerültek
kiválasztásra újdonsült ösztöndíjasaink. A felvételi
bizottságban helyet kapott a Rajk Szakkollégium négy tagja (Faludi András, Hojsza Petra, Juhász Réka, Kiss Tünde); valamint Orsós János a miskolci Dr. Ámbédkar Iskola alapítója.
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 ösztöndíjasok 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 ösztöndíjasok közül 6-an
Corvinus ösztöndíjas, 1 fő pedig
önköltséges képzésre került be.

Az évfolyam az érettségin
átlagosan 416 pontot ért el.
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Támogatottjaink

Bagi Zsófia

Birkás Anna

Jászapáti

Szabó Kitti
Ózd

Krasnyánszki Annamária

Hegedűs Csaba

Salgótarján

Lajosmizse

Forráskút

Takács Noé
Eger

Torma Szabolcs
Kék

Akik a 2019/2020-as tanévben kezdték meg első évüket a Budapesti Corvinus Egyetemen
A hetedik évfolyam tagjai is sikeresnek ítélik az első budapesti évüket. Zsófi az AIESEC
diákszervezetnél kezdett el tevékenykedni, ahol új barátokat szerzett. Annának nagyon tetszik Budapest, ha tehetik, szobatársaival új helyeket fedeznek fel. Csaba úgy érzi jól kijött
a mentorával, sokszor találkoztak és bármilyen problémával kereshette. Annamari úgy érzi
sikerült beilleszkednie, emellett nagyon tetszettek neki az SZKTP-s angol órák. Kitti a Luca
Pacioli Társaság tagja, úgy érzi nagyon jó helyre került. Noé az idei évtől a Heller Farkas
Szakkollégium tagja, amely rengeteget pluszt ad az egyetemi tanulmányai mellé. Szabolcs a
Mathias Corvinus Collegium tagja, ahol egy kutatási ösztöndíjban is részt vehetett.
Emellett az összes ösztöndíjas megtalálta a közös hangot a mentorával, többször is találkoztak akár egy ebéd, vagy egy rövid egyeztetés erejéig. A megfelelő összhang megteremtése érdekében több mentor-mentorált találkozót is szerveztünk az évben.

“Az SZKTP egy lehetőséget adott arra, hogy megtaláljam, hogy valójában ki is vagyok valójában és egy biztos hátteret a céljaim eléréséhez minden értelemben.” - Szabó Kitti
“Egy nagyszerű lehetőséget adott nekem, ami mérhetetlenül megkönyítette az egyetem kezdetét” - Takács Noé
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Ez történt az évben
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.

Ösztöndíjasaink utókövetése

Új arculati elemek alkalmazása

Az utókövetés célja, hogy megtudjuk, milyen hatással
volt a Tehetségrogram ösztöndíjasaink egyetemi pályájára, életére, illetve a begyűjtött információk alapján a Program szolgáltatásainak továbbfejlesztése és
erősebb alumni hálózat kiépítése.
Az utókövetés projektet 3 fázisban szeretnénk megvalósítani, melyból az első és a második fázist már
sikeresen teljesítettük :
1) Adatbázist építettünk az ösztöndíjasok legfontosabb adatairól, elérhetőségéről, szakmai kiteljesedéséről;
2) Mélyinterjúkon keresztül visszajelzéseket gyűjtünk
az ösztöndíjasok életének alakulásáról, a Program
hatásáról és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettségükről, fejlesztési javaslataikról;
3) Előkészítjük a Tehetségprogram társadalmi hatásmérését.

A tavalyi évben elérkezettnek láttuk a Program arculatának felfrissítését. A Bibó István Szakkollégium
csatlakozásával elhagytuk a Corvinus Egyetemet ábrázoló logót és lecseréltük az eddig használt hivatalos színeket is. Friss szóróanyagot is szerkesztettünk,
amelyeket postai úton juttattunk el a középiskolákba. A megújult brossúra és plakát hozzájárult ahhoz,
hogy személyes találkozás nélkül is erős benyomást
tegyünk a végzős középiskolásokra.

Corvinus átalakulás figyelemmel kísérése

Heller Farkas Szakkollégiummal való
együttműködés

Az új arculati elemek nem jelentettek erős vágást a
korábban alkalmazotttakkal, viszont hozzásegítettek
ahhoz, hogy egy letisztult, de mégis fiatalos képet fessünk a Programról.

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 ösztöndíjasokat, valamint a szakkollégium tagjai egyre nagyobb számban vesznek részt a
program népszerűsítésében prezentációk tartásával.

A Budapesti Corvinus Egyetem államiból alapítványi
tulajdonba való kerülése számunkra is sok kérdést vetett fel. A szakokkal, ösztöndíjakkal, teljesítési kritériumokkal kapcsolatos változtatások mind befolyásolják
jelenlegi és jövőbeli ösztöndíjasaink tanulmányait.
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További meghatározó tényezők a működésünkben

Bibó István Szakkollégium csatlakozása

Koronavírus helyzet kezelése

A Bibó István Szakkollégium tagjai decemberi
Közgyűlésükön megszavazták, hogy Szakkollégiumuk csatlakozik a Szabó Kálmán Tehetségprogramhoz. Csatlakozásukkal lehetőség nyílt
arra, hogy a programunk ezentúl nemcsak a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkező diákokat
támogassa, de az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára jelentkezőknek is segítséget nyújtson. Az ide jelentkező első évfolyamot 2021 februárjában fogjuk
majd felvenni, így azt követően indulhat meg az
ösztöndíjasok felkészítése az egyetemi életre.
A Bibó István Szakkollégium 5 fős koordinátori
csapatot állított fel, amelynek tagjai: Kührner
László (főkoordinátor), Böhm Róbert, Gozdán
Dóra, Kerekes Attila, Németh Csenge. A program
elindításához ezúton is gratulálunk!

A koronavírus jelentősen megnehezítette az
SZKTP működését is. A tavaszi időszak során a
koordinátorok online folytatták üléseiket, valamint próbáltak online alternatívákat találni a
tavaszi leutazások helyett. Tavasszal egy-egy
promóciós videó erejéig Gulácsi Péter focistával és Mácsai Pál színésszel működtünk együtt.
Továbbá a vírus miatt a minden évben hagyományosan megtartott oklevélátadó ünnepség is
elmaradt. Azonban az ügyvivők és a koordinátorok alkalmazkodtak a vírus miatt megváltozott
környezethez, és az őszi leutazásokat már online
formában tartották meg. A vírus okozta körülmények között nagyobb hangsúlyt fektettünk az
online felületeken történő megjelenésekre is.
Úgy gondoltuk, hogy ezen a módon tudjuk elérni
a gimnazistákat és tanáraikat a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módon.
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Pénzügyeink
A program 2020-as költségvetése (eFt-ban)

Bevétel

12082

Kiadás

6,45% 3,55%

4810

Ösztöndíjak
Marketing
90,01%

Rendezvénykö

A 2020-as év költségeinek és bevételeinek eloszlása

Költségek

Bevételek

Magán
Vállalati

13%

Marketing

47,7%

Ösztöndíj

44%

52,3%

56%

87%

• A Program rendelkezésére álló összeg a 2020-as pénzügyi évünk végén 16 051 eFt,
melyet szeptember elején a legfrissebb évfolyam ösztöndíjainak kiutalása terhel.
• A támogatások 87%-a közvetlenül az ösztöndíjasokhoz kerül.
• A koordinátorok fizetése továbbra is 0 Ft.
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vállalati felajánlás
Magán

magánszemély fe

Vállalati

Célkitűzéseink
A program kiterjesztése más egyetemek és szakkollégiumok segítségével

1

2

3

Az idei évben elindult egy együttműködés a Bibó István Szakkollégiummal. Abban bízunk, hogy a következő évben ők is el tudnak indítani egy - a miénkhez hasonló - ösztöndíjprogramot.

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

A támogatottak számának növelése
A program növekedésének részeként - amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő
források, illetve a jelentkezőszám növelésében is sikereket könyvelhetünk el - szeretnénk mindenképpen feltölteni a rendelkezésre álló 12 ösztöndíjas helyet.

Támogatóink

Korábbi támogatóink

Arany fokozatú
dr. Chikán Attila
dr. Gulácsi Gábor
Hungaropharma Zrt.
Interlines Vagyonkezelő Kft.

Merlin Invest Ingatlanforgalmazó
Nemzeti Inkubátorház Alapítvány
Starschema Kft.

Ezüst fokozatú
Decanter Kft.

Wallis Asset Management Zrt.

Bronz fokozatú
Argenta Faktor Pénzügyi Sz. Kft.
Budapesti Közjegyzői Kamara
P-Faktor Vagyonkezelő Kft.

Schmidt Péter
Simity Milán
Válságmenedzser Kft.
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Ábrahám Zsolt
Argenta Faktor Pénzügyi Sz. Kft
Briglevics Tamás
Business Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.
Bölöni Farkas Alapítvány
dr. Dávid Ferenc
Decanter Kft.
Demján Sándor Alapítvány
DM Kft.
Dobák Miklós és Psenák Angéla
Dósa Márton
EGIS Gyógyszergyár Zrt.
Futurmed Vagyonkezelő Kft.
Gablini Gábor
Galambos Péter
dr. Gálik Mihály
dr. Gulácsi Gábor
Hajnalka Zsolt
Hannauerné Szabó Anna

Horváth Ferenc
IFUA Horváth & Partners Kft
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
Szentgáli Tamás
Tóth Enikő
Újvári Andrea Mária
Válságmenedzser Kft.
Versegi János
Waberer’s International Zrt.

Kapcsolat
1085 Budapest, Horánszky utca 6.
www.szabokalmanprogram.hu
facebook.com/szabokalmanprogram
info@szabokalmanprogram.hu
Telefon
Diákoknak:
Hojsza Petra +36 30/ 192 3355
Támogatóknak:
Horváth János +36 30/ 381 3397
Kapronczay Mór +36 30/ 657 3203
Révész Sándor +36 20/ 430 8869
A 2020-as év koordinátorai a Budapesti Corvinus egyetemen:

Barát Andor

Hojsza Petra

Óré Dániel

Somosi Fanni

Süle Ákos

A 2020-as év koordinátorai az ELTE Állami és Jogtudományi karáról:

Böhm Róbert

Godzán Dóri

Kerekes Attila

Kührner László

Németh Csenge

A 2019-es év koordinátorai:
Dékány József, Flanek Szilvia, Hojsza Petra, Juhász Réka, Kovács Zsolt, Laczkovich Anna
Ezúton is köszönjük a segítségüket!

Szabó Kálmán
TEHETSÉGPROGRAM
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