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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az 1989-ben Budapesten létrehozott Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány fő célja a
budapesti Széchenyi István Szakkollégium támogatása, melynek keretében az Alapítvány
oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet végez. Az alapító okiratban meghatározott célok
között szerepel többek között
-

a szakkollégium tagjai számára közös alkotó- és kutatómunka feltételeinek
megteremtése,
közgazdasági és társadalomtudományi kurzusok, szaktáborok, előadások, konferenciák
szervezése,
kiadványok kiadása és kiadatása,
demokratikus önkormányzat és közélet működtetése,
közösségi élet feltételeinek biztosítása.

Szakmai kurzusrendszerünk három pilléren nyugszik:
1. A sávos kurzusok a közgazdaságtan szemléletmódját alkalmazzák különböző
tudományterületekre.
2. Az ismeretbővítő kurzusok szélesebb értelemben vett társadalomtudományi háttértudást
kívánnak nyújtani.
3. A kutatókurzusok megismertetik a hallgatókat az adott tudományterület napjainkban
felmerülő kérdéseivel, egyben lehetőséget biztosítanak empirikus kutatásokban való
részvételhez.
A négy féléves, egymásra épülő sávok alkotják a Kollégium képzési rendszerének magját,
melyek közül egy elvégzése minden 2005 után felvett tag számára kötelező érvényű. Az
újonnan felvett tagjaink a Kormányzati gazdaságtan, a Globális politika, a Pénzügyi
közgazdaságtan, valamint Szociológia sávok valamelyikére nyerhettek felvételt. Az első sávos
évfolyam képzése a 2007/2008. tanévben fejeződött be, azóta további 10 évfolyam végzett a
sávrendszer keretei között. A képzés végeztével szakmailag felkészült, kritikai látásmóddal
felvértezett egyetemisták kerülnek ki a Kollégiumból, akik érzékenyek a valós társadalmi és
gazdasági problémákra.
A Szakkollégium éves szinten átlagosan 30 kurzust szervez tagjai számára, melyeket előadások,
konferenciák, szakmai táborok egészítenek ki.
A Szakkollégium félévente három-négy szakmai előadást szervez változatos témákban, ezek az
előadások minden esetben nyitottak, több budapesti egyetemen is meghirdetésre kerülnek.
2017-ban – az előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi
előadásokon:
•
•
•
•

2017.02.16. Orange is the new black – Trump első elnöki hónapja - Kaló Máté,
Szalai András, Kőműves Anita
2017.03.23 A kalifátus alkonya? – A Közel-Kelet Moszul után – Földes András,
Szalai Máté, Wagner Péter
2017.04.13. Megütötted a főnyereményt – A bántalmazó kapcsolatokról – Takács
Hajnal
2017.04.27. Maradjunk annyiban – Színházi est a hajléktalanságról – Szalai Kriszta

•
•
•
•
•
•

2017.09.27. Meddig terjed a szólásszabadság? – Charlottesville – Magyarics Tamás,
Pintér Károly
2017. 10.12 Európa válaszúton I. - V4: együtt? Működés? - Balázs Péter, Naszádos
Zsófia, Tálas Péter
2017.10.26 Bitcoinnal mehet? Nagy Dániel, Szabó Dávid
2016.11.07 K€ll? Európa válaszúton II– Bod Péter Ákos, Madár István és Palotai
Dániel, Fekete Ákos moderálásával
2017.11.23. Demokratikus Unió, uniós demokráciák - Bozóki András, Forgács Imre,
Arató Krisztina, Unger Anna
2017.12.01 Beszélgetés Dragomán Györggyel

A Szakkollégium 2017-ban egy konferenciát is rendezett a Széchenyi István Szakkollégium
fennállásának 30 éves évfordulójának megünneplése gyanánt. Az esemény azt a célt tűzte ki,
hogy egy egész napos konferencia keretében végzettjeink, korábbi tanári díjazotttak,
Sziszifusz-díjasok és aktív tagok követik egymást az előadói szerepben, hogy bemutassák a
sziszesekre jellemző sokszínűség különböző szeleteit. A program keretei lehetővé tették, hogy
az aktív tagság és az alumni között sorosabbra húzódjék a kötelék, ahol a szakmai
kapcsolatteremtés mellett a közvetlenebb diskurzusokra is van lehetőség
A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára félévente átlagosan nyolc ún.
Elsős Kurzust szervez. A kiscsoportos, interaktív kurzusok célja az egyetemen nem vagy
nehezen megszerezhető többlettudással felvértezni az érdeklődő diákokat, akik
kibontakoztathatják érdeklődésüket, egyúttal pedig megismertetni őket a Széchenyi István
Szakkollégium tevékenységével és lehetőségeivel. A Szakkollégium az őszi félévben tartott
fontos szakmai eseménye a Téli Tábort.
A Téli Tábor különlegességét az adja, hogy a tábor nyílt első- és másodéves egyetemi hallgatók,
vagyis potenciális felvételizőink előtt. A tábor időtartama alatt az érdeklődők megismerhetik a
kollégium működését, bepillantást nyerhetnek életébe, együtt tanulhatnak és kapcsolódhatnak
ki a tagokkal az érdekfeszítő előadások alatt. Az előadások mellett rendszeres program az
oxfordi vita, amely a konstruktív vitázás és a demokratikus vitakultúra fontosságára hívja fel a
figyelmet. A Téli Tábornak 2017-ben Cegléd adott helyet, az alábbi programokkal:
•
•
•
•
•

Szociopoly, interaktív társasjáték a mélyszegénységről – Bass László (szociológus, a
játék kitalálója)
Elitizmus és értékkonfliktus Harry Potter világában – Tóth Csaba (politológus,
Republikon)
Attitűdök és téveszmék a befektetések világában – Harmati László (Erste Bank)
PAKS II.– Felsmann Balázs (REKK) és Dr. Pátzay György (BME-VBK)
Töketlenkedés a balon – Dúró József és Mráz Ágoston

A Nyári Táborban elsősorban a közösségi rendezvények dominálnak, itt találkozhatnak a
szakkollégisták a Szakkollégium újonnan felvett tagjaival. E táborban nyílik lehetőség a tanév
befejeztével az egész éves tevékenység értékelésére mind szervezeti, mind szakkollégiumi
szinten. E visszacsatolások segítenek a szakkollégium munkájának tökéletesítésében. 2017
júliusában Káptalanfüreden tartottuk nyári táborunkat.

A nyári hónapok legfontosabb eseménye a 2017. évben a XXIII. alkalommal megszervezett
Pénzügyi Nyári Egyetem. A tábor legfőbb célja, hogy egy hetes képzés keretében lehetőséget
adjon határon túli magyar diákok számára megismerkedni a pénzügyi szakma eszközeinek egy
részével. A nagyszabású rendezvénynek a hagyománynak megfelelően egy balatoni helyszín
Keszthely ad otthont. Az esemény előadói a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóiból, a
Bankárképzőből és az Erste Bankból jöttek hozzánk előadni, fővédnökei Király Júlia és Száz
János.
A Nyári Szakkollégiumi Találkozót (NYATA) 2017-ben a Széchenyi István Szakkollégium
rendezhette meg az Energetikai Szakkollégium és Simonyi Károly Szakkollégiummal együtt.
A NYATA évenként kerül megrendezésre, ahol a hazai, illetve kárpát-medencei
szakkollégiumok hallgatói vesznek részt. A táborban előadások és workshopok keretében jártak
körül különböző problémákat a Szakkollégisták, majd minden napot egy plenáris vitával zártak.
A 2017-ben 20. alkalommal megrendezett NYATA „Technológia és társadalom” címet kapta.
A workshopokon túl az alábbi előadások kerültek megrendezésre:
•

•
•

A fenntartható fejlődés modern kérdéseiről kerekasztal-beszélgetés - Törőcsik Ágnes
(REKK kutató munkatárs), Dr. Vokony István (BME - VIK egyetemi adjunktus),
Hartmann Bálint (BME – VIK egyetemi docens)
Big data a hétköznapokban: hogyan formálnak minket az adatok? - Dr. Dessewffy
Tibor, Fülöp András
Médiatérkép 1990-2020, kerekasztal beszélgetés - Galambos Márton, Balogh Ákos,
Baló György

Az alapítvány tevékenységébe a fentieken kívül szervesen illeszkedik különféle kutatások
támogatása, melyek lehetőséget adnak a szakkollégium tagjainak érdeklődésüknek megfelelő
dolgozatok és tanulmányok létrehozásában. A Kollégium segítséget és támogatást nyújt
tagjainak az évente megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferenciára készülő
dolgozataik elkészítésében. A Végzett Széchenyissé válás egyik feltétele legalább egy
elfogadott TDK dolgozat megírása, valamint egy olyan kutatókurzus elvégzése, amely TDK
szintű dolgozattal zárul.
A Széchenyi István Szakkollégium számára az alapítása óta kiemelten fontos a határon túli
magyarokkal való kapcsolattartás. Ez az elmúlt időszakban általában szakmai hétvégék
szervezésében nyilvánul meg, de könyvek ajándékozására is sor került már. A közösségi
programok között hagyománynak tekinthető a minden ősszel megrendezésre kirándulás, mely
során valamely szomszédos országba látogatnak el a Szakkollégium tagjai. Idén a tagok
Erdélybe látogattak el egy három napos esemény keretein belül.
2017-ben is sor került a szakkollégium hagyományos Végzett Avatására, azon tagok
köszöntésére, akik sikeresen teljesítették a Szakkollégium elvégzéséhez szükséges szakmai
feltételeket. A rendezvény keretében átadásra került a Szakkollégium frissen avatott
végzetteknek adományozható szakmai díja. Idén is kiosztásra került a díj az egyik frissen
végzett tag számára, aki egy színvonalas előadás keretében mutatta be kutatását.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1 oktatási
Közhasznú tevékenység megnevezése
Oktatási
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely
Közhasznú tevékenység célcsoportja
Széchenyi
tagsága
Közhasznú tevékenységből részesülők száma 100

István

Szakkollégium

aktív

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Széchenyi István Szakkollégium minden évben biztosítja aktív tagjai számára sávos,
ismeretbővítő és kutató kurzusokon való részvételt. A 2016/17 tavaszi és a 2017/18 tanév őszi
félévében a Kormányzati gazdaságtan, a Globális Politika, Pénzügyi közgazdaságtan és
Szociológia sávokon összesen 16 kurzus indult. A sávos kurzusok mellett félévente 7-8
ismeretbővítő kurzusból választhatott az aktív tagság. A kurzusokon folyó szakmai munka a
hallgatók kurzusbeszámolóinak megírásával és szóbeli védésével fejeződik be.

2.2 szakmai előadások, konferenciák szervezése
Közhasznú tevékenység megnevezése
Szakmai előadások, konferenciák szervezése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely
Közhasznú tevékenység célcsoportja
Budapesti egyetemi hallgatók
Közhasznú tevékenységből részesülők száma 900
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Szakkollégium félévente három-négy szakmai előadást szervez változatos témákban, ezek az
előadások minden esetben nyitottak, több budapesti egyetemen is meghirdetésre kerülnek.
2017-ban – az előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi
előadásokon:
•
•
•
•
•

2017.02.16. Orange is the new black – Trump első elnöki hónapja - Kaló Máté,
Szalai András, Kőműves Anita
2017.03.23 A kalifátus alkonya? – A Közel-Kelet Moszul után – Földes András,
Szalai Máté, Wagner Péter
2017.04.13. Megütötted a főnyereményt – A bántalmazó kapcsolatokról – Takács
Hajnal
2017.09.27. Meddig terjed a szólásszabadság? – Charlottesville – Magyarics Tamás,
Pintér Károly.
2017. 10.12 Európa válaszúton I. - V4: együtt? Működés? - Balázs Péter, Naszádos
Zsófia, Tálas Péter

•
•
•
•

2017.10.26 Bitcoinnal mehet? Nagy Dániel, Szabó Dávid
2016.11.07 K€ll? Európa válaszúton II– Bod Péter Ákos, Madár István és Palotai
Dániel, Fekete Ákos moderálásával
2017.11.23. Demokratikus Unió, uniós demokráciák - Bozóki András, Forgács Imre,
Arató Krisztina, Unger Anna
2017.12.01 Beszélgetés Dragomán Györggyel

A Szakkollégium 2017-ban egy konferenciát is rendezett a Széchenyi István Szakkollégium
fennállásának 30 éves évfordulójának megünneplése gyanánt. Az esemény azt a célt tűzte ki,
hogy egy egész napos konferencia keretében végzettjeink, korábbi tanári díjazottak, Sziszifuszdíjasok és aktív tagok követik egymást az előadói szerepben, hogy bemutassák a sziszesekre
jellemző sokszínűség különböző szeleteit. A program keretei lehetővé tették, hogy az aktív
tagság és az alumni között sorosabbra húzódjék a kötelék, ahol a szakmai kapcsolatteremtés
mellett a közvetlenebb diskurzusokra is van lehetőség
A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára félévente átlagosan nyolc ún.
Szisztémát szervez. A kiscsoportos, interaktív kurzusok célja az egyetemen nem vagy nehezen
megszerezhető többlettudással felvértezni az érdeklődő diákokat, akik kibontakoztathatják
érdeklődésüket, egyúttal pedig megismertetni őket a Széchenyi István Szakkollégium
tevékenységével és lehetőségeivel. A Szakkollégium az őszi félévben tartott fontos szakmai
eseménye a Téli Tábort.
A Téli Tábor különlegességét az adja, hogy a tábor nyílt első- és másodéves egyetemi hallgatók,
vagyis potenciális felvételizőink előtt. A tábor időtartama alatt az érdeklődők megismerhetik a
kollégium működését, bepillantást nyerhetnek életébe, együtt tanulhatnak és kapcsolódhatnak
ki a tagokkal az érdekfeszítő előadások alatt. Az előadások mellett rendszeres program az
oxfordi vita, amely a konstruktív vitázás és a demokratikus vitakultúra fontosságára hívja fel a
figyelmet. A Téli Tábornak 2017-ben Cegléd adott helyet, az alábbi programokkal:
•
•
•
•
•

Szociopoly, interaktív társasjáték a mélyszegénységről – Bass László (szociológus, a
játék kitalálója)
Elitizmus és értékkonfliktus Harry Potter világában – Tóth Csaba (politológus,
Republikon)
Attitűdök és téveszmék a befektetések világában – Harmati László (Erste Bank)
PAKS II. – Felsmann Balázs (REKK) és Dr. Pátzay György (BME-VBK)
Töketlenkedés a balon – Dúró József és Mráz Ágoston

A Nyári Szakkollégiumi Találkozót (NYATA) 2017-ben a Széchenyi István Szakkollégium
rendezhette meg az Energetikai Szakkollégium és Simonyi Károly Szakkollégiummal együtt.
A NYATA évenként kerül megrendezésre, ahol a hazai, illetve kárpát-medencei
szakkollégiumok hallgatói vesznek részt. A táborban előadások és workshopok keretében jártak
körül különböző problémákat a Szakkollégisták, majd minden napot egy plenáris vitával zártak.
A 2017-ben 20. alkalommal megrendezett NYATA „Technológia és társadalom” címet kapta.
A workshopokon túl az alábbi előadások kerültek megrendezésre:
•

A fenntartható fejlődés modern kérdéseiről kerekasztal-beszélgetés - Törőcsik Ágnes
(REKK kutató munkatárs), Dr. Vokony István (BME - VIK egyetemi adjunktus),
Hartmann Bálint (BME – VIK egyetemi docens)

•
•

Big data a hétköznapokban: hogyan formálnak minket az adatok? - Dr. Dessewffy
Tibor, Fülöp András
Médiatérkép 1990-2020, kerekasztal beszélgetés - Galambos Márton, Balogh Ákos,
Baló György

2.3 kulturális
Közhasznú tevékenység megnevezése:
kulturális
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
a Széchenyi István Szakkollégium aktív és
végzett tagsága
Közhasznú
tevékenységből
részesülők 300
száma:
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Széchenyi István Szakkollégium saját színjátszó csapattal rendelkezik, amely évente két
előadással készül a tagság szórakoztatására. Az előadásokból befolyó bevételt a Szakkollégium
szakmai tevékenységének finanszírozására fordítja az alapítvány.

A felhasznált pályázatok:

Támogatási program
elnevezése

Nemzeti Együttműködési Alap

Támogató megnevezése

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Támogatás forrása (X)

központi költségvetés

X

önkorm. költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama

2017. 04. 01 – 2018. 03. 31.

Támogatás összege (HUF)

Támogatás típusa (X)

2 000 000 Ft
ebből tárgyévre jutó

1 056 725 Ft

tárgyévben felhasznált

1 056 725 Ft

tárgyévben folyósított

2 000 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
összeg jogcímenként

X

személyi

420 000 Ft

dologi

380 535 Ft

felhalmozási

256 190 Ft

összesen

1 056 725 Ft

Támogatási program
elnevezése

Pályázati támogatás

Támogató megnevezése

MNB PADS Alapítvány

Támogatás forrása (X)

központi költségvetés
önkorm. költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama

X
2017. 03. 01. – 2017. 05. 31.

Támogatás összege (HUF)

Támogatás típusa (X)

1 000 000 Ft
ebből tárgyévre jutó

1 000 000 Ft

tárgyévben felhasznált

1 000 000 Ft

tárgyévben folyósított

1 000 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
összeg jogcímenként

személyi

X

1 000 000 Ft

dologi

- Ft

felhalmozási

- Ft

összesen

1 000 000 Ft

Támogatási program
elnevezése

Pályázati támogatás

Támogató megnevezése

K&H Magyar Tudományért, Műszaki
Haladásért és Közgazdászképzésért
Alapítvány

Támogatás forrása (X)

központi költségvetés
önkorm. költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama

X
2017. 08. 11 - 2017. 08. 20

Támogatás összege (HUF)

Támogatás típusa (X)

150 000 Ft
ebből tárgyévre jutó

150 000 Ft

tárgyévben felhasznált

150 000 Ft

tárgyévben folyósított

150 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
összeg jogcímenként

személyi
dologi
felhalmozási
összesen

X

150 000 Ft
150 000 Ft

Támogatási program
elnevezése

Pályázati támogatás

Támogató megnevezése

Közép Európai Brókerképző Alapítvány

Támogatás forrása (X)

központi költségvetés
önkorm. költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama

X
2017. 08. 11. – 2017. 08. 20.

Támogatás összege (HUF)

Támogatás típusa (X)

80 000 Ft
ebből tárgyévre jutó

80 000 Ft

tárgyévben felhasznált

80 000 Ft

tárgyévben folyósított

800 000 Ft

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
összeg jogcímenként

személyi
dologi
felhalmozási
összesen

X

80 000 Ft
80 000 Ft

