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2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység 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 tevékenységeket 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. Az alapozó kurzusok célja bevezetni a hallgatókat a közgazdaságtan, a filozófia, a
jogtudomány és a szociológia alapfogalmaiba.
2. Az ismeretbővítő kurzusok szélesebb értelemben vett társadalomtudományi
háttértudást kívánnak nyújtani.
3. A kutató kurzusok 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 is a sávok közül valamelyikre jelentkeznek, és a 2007/2008.
tanévben fejeződött be az első sávos évfolyam képzése. A Kollégium négy szakmai sávja,
amelyekre a jelentkezők felvételt nyerhetnek: Kormányzati gazdaságtan, Jog és
közgazdaságtan, Pénzügyi közgazdaságtan, valamint Szociológia.
Éves szinten átlagosan 30 kurzus kerül megvalósításra, melyeket előadások, konferenciák,
szakmai táborok egészítenek ki.
A szakkollégium heti-kétheti rendszerességgel rendez különféle témákban előadásokat.
Ezek az előadások nyitottak, több egyetemen kerülnek meghirdetésre. 2012-ben- az előző
évekhez hasonlóan- neves szakembereket köszönthettünk előadóként, így többek között
hallhattunk Frank Tibor USA szakértőtől az amerikai választások eredményének
értékeléséről és az USA jövőbeni kilátásairól, valamint Jaksity György, Király Júlia és
Madár István előadásában kerekasztal-beszélgetés keretei között a magyar gazdaság
helyzetéről, jövőbeli kitörési lehetőségeiről.
A szakkollégium életében az őszi félévben két nagyon fontos szakmai esemény kerül
megrendezésre, az Őszi Szakmai Hétvége és a Téli Tábor. Az Őszi Szakmai Hétvégén
szekciókba tömörülve nyílik lehetőség egy konkrét téma behatóbb tanulmányozására,
melyet előadásokkal és vitákkal egészítünk ki. 2012 novemberében, Vácott megrendezett
Őszi Szakmai Hétvégén a következő szekciók kerültek felállításra: Jobboldali radikalizmus
(Róna Dániel), Egészség-gazdaságtan (Kriston Vizi Gábor), Szociális gazdaság (Pataki
György és Matolay Réka), Kockázati tőke (Radó Márk), illetve Alkalmazott szociális
konstruktivizmus a nemzetközi kapcsolatokban (Szalai András).

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. A Téli Tábornak 2012-ben
Cegléd adott helyet.
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.
A nyári hónapok legfontosabb eseménye a 2012. évben a XVIII. alkalommal megszervezett
Pénzügyi Nyári Egyetem. A tábor legfőbb célja, hogy két hetes képzés keretében lehetőséget
adjon határon túli magyar diákok számára megismerkedni a pénzügyi szakma eszközeinek
egy részével. A nagyszabású rendezvénynek Keszthely ad otthont, a tanári gárda pedig a
szakkollégium jelenlegi és volt tagjai mellett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és
Számviteli Intézetének oktatóiból kerül ki.
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.
Az erdélyi közgazdasági képzés előmozdítása érdekében lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk támogatást biztosítani. Ez általában szakmai hétvégék szervezésében nyilvánul
meg, de könyvek ajándékozására is sor került már. A közösségi programok között
hagyománynak tekinthető a minden ősszel megrendezésre kerülő erdélyi kirándulás,
melynek fő célja az aradi vértanúk emlékművének megkoszorúzása október 6-án. 2012-ben
az Arad-Nagyenyed-Kolozsvár útvonalat jártuk be.
2012-ben is sor került a szakkollégium hagyományos végzett avatására, a végzett tagok
köszöntésére. A nap folyamán egyik végzettünk tartott előadást politológiai témában,
valamint sor került egy kerekasztal beszélgetésre is, amely a felsőoktatás jelenéről és
jövőjéről, a finanszírozásról, a képzési rendszerről és az intézményi átalakításokról szólt.

3. Közhasznú tevékenység bemutatása tevékenységenként
Megnevezése: oktatási
Közfeladat, jogszabályhely:
Célcsoport: a Széchenyi István Szakkollégium aktív tagsága
Részesülők: 100 fő
Eredmény:
A Széchenyi István Szakkollégium minden évben biztosítja aktív tagjai számára sávos és
ismeretbővítő kurzusokon való részvételt. A 2011/2012 tanév tavaszi és a 2012/2013-as
tanév őszi félévében a kormányzati gazdaságtan, law&economics, 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.
Megnevezése: szakmai előadások, konferenciák szervezése
Közfeladat, jogszabályhely:
Célcsoport: budapesti felsőoktatási intézmények hallgatói
Részesülők: 500 fő
Eredmény:
A szakkollégium heti-kétheti rendszerességgel rendez különféle témákban előadásokat.
Ezek az előadások nyitottak, több egyetemen kerülnek meghirdetésre. 2012-ben- az előző
évekhez hasonlóan- neves szakembereket köszönthettünk előadóként, így többek között
hallhattunk Frank Tibor USA szakértőtől az amerikai választások eredményének
értékeléséről és az USA jövőbeni kilátásairól, valamint Jaksity György, Király Júlia és
Madár István előadásában kerekasztal-beszélgetés keretei között a magyar gazdaság
helyzetéről, jövőbeli kitörési lehetőségeiről.
Megnevezése: kulturális
Közfeladat, jogszabályhely:
Célcsoport: 300 fő
Részesülők: a Széchenyi István Szakkollégium tagsága
Eredmény:
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.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány a 2012-es évben cél szerinti juttatást nem
nyújtott.
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány a 2012-es évben a vezető tisztségviselőnek
pénzbeli és természetbeni juttatást nem nyújtott.

7/A. Támogatási program elnevezése: NÉI/91
Támogató megnevezése: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31.
Támogatási összeg: 250.000 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 250.000 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 250.000 Ft
Tárgyévben folyósított összeg: 250.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 0 Ft
Dologi: 250.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen: 250.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Erdélyi kirándulás étkezési és szálláshely költségei.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az erdélyi közgazdasági képzés előmozdítása érdekében lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk támogatást biztosítani. Ez általában szakmai hétvégék szervezésében nyilvánul
meg, de könyvek ajándékozására is sor került már. A közösségi programok között
hagyománynak tekinthető a minden ősszel megrendezésre kerülő erdélyi kirándulás,
melynek fő célja az aradi vértanúk emlékművének megkoszorúzása október 6-án. 2012-ben
az Arad-Nagyenyed-Kolozsvár útvonalat jártuk be.

7/B. Támogatási program elnevezése: Nemzeti Tehetség Program
Támogató megnevezése: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2011.11.09-2012.04.30.
Támogatási összeg: 3.490.296 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 3.490.296 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 3.490.296 Ft
Tárgyévben folyósított összeg: 3.490.296 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 1.005.500 Ft
Dologi: 2.104.796 Ft
Felhalmozási: 380.000 Ft
Összesen 3.490.296 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A pályázati forrás nagy részét a kurzusrendszer zavartalan működése érdekében a szakmai
rendszerhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megteremtésére, biztosítására
használtuk fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A pályázati támogatást sávos és ismeretbővítő kurzusok kurzusvezetőinek díjazására,
megbízási díjra, a megbízási díjat terhelő járulékokra fordítottuk.
A pályázat keretében a kurzusokhoz kapcsolódóan informatikai eszközöket is vásároltunk,
javítottunk. Egy projektorunkat megjavíttattuk, kis értékű hordozató számítógépet
vásároltunk és a kollégium honlapját fejlesztettük.
A Végzett Bál költségeinek egy részét is jelen pályázati forrásból finanszíroztuk. A Végzett
Bálon került sor a Jubileumi Évkönyvek kiosztására is, amely megvalósulása jelen
pályázatnak köszönhető.

7/C. Támogatási program elnevezése: MNB/009486/2012
Támogató megnevezése: Magyar Nemzeti Bank
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2012.09.01-2013.07.31.
Támogatási összeg: 799.250 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 600.250 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 600.250 Ft
Tárgyévben folyósított összeg: 799.250 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 573.000 Ft
Dologi: 27.250 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen: 600.250 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A központi bank által megítélt támogatást szakmai célokra fordítottuk. A pályázati
forrásokat a pénzügyi közgazdaságtan sáv és ismeretbővítő pénzügyi kurzusok megbízási
díjára és tankönyvek vásárlására használtunk fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A Széchenyi István Szakkollégium minden évben biztosítja aktív tagjai számára sávos és
ismeretbővítő kurzusokon való részvételt. A 2011/2012 tanév tavaszi és a 2012/2013-as
tanév őszi félévében a kormányzati gazdaságtan, law&economics, 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.

7/D. Támogatási program elnevezése: PÁLY.TÁM/2012/5146
Támogató megnevezése: "Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért"
Alapítvány
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2012.06.01-2012.06.30.
Támogatási összeg: 300.000 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben folyósított összeg 300.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 0 Ft
Dologi: 300.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen: 300.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A XVIII. Pénzügyi Nyári Egyetem résztvevőinek és oktatóinak étkeztetési költségei.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szakkollégium életében a kezdetektől fogva kiemelkedően fontos szerepet töltött be a
határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Ennek az együttműködésnek az egyik
legkiemelkedőbb eseménye a tizennyolcadik éve megrendezett Pénzügyi Nyári Egyetem
(PNYE) volt a határon túli magyar közgazdászhallgatók számára. A Nyári Egyetemet
először 1994-ben rendezték meg a szakkollégium tagjai. Az azóta töretlen hagyomány
rengeteg határon túli hallgatót indított el a pénzügyi pályán, sokan közülük a gazdasági,
pénzügyi élet meghatározó szereplőivé váltak.
A Nyári Egyetem megvalósításáért a szakkollégium hallgatóiból álló szervezői csapat felel,
a szakmai tartalmat pedig elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, illetve a
Nemzetközi Bankárképző Központ és a Magyar Nemzeti Bank szakemberei biztosítják. A
rendezvény sikerét jelzi, hogy előadóink évről évre nagy örömmel jönnek vissza oktatni,
előadást tartani a PNYE-re.

7/E. Támogatási program elnevezése: Pályázati támogatás
Támogató megnevezése: OTP Fáy András Alapítvány
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31.
Támogatási összeg: 300.000 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben folyósított összeg 300.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 0 Ft
Dologi: 300.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen 300.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A XVIII. Pénzügyi Nyári Egyetem étkeztetési és marketing költségei.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szakkollégium életében a kezdetektől fogva kiemelkedően fontos szerepet töltött be a
határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Ennek az együttműködésnek az egyik
legkiemelkedőbb eseménye a tizennyolcadik éve megrendezett Pénzügyi Nyári Egyetem
(PNYE) volt a határon túli magyar közgazdászhallgatók számára. A Nyári Egyetemet
először 1994-ben rendezték meg a szakkollégium tagjai. Az azóta töretlen hagyomány
rengeteg határon túli hallgatót indított el a pénzügyi pályán, sokan közülük a gazdasági,
pénzügyi élet meghatározó szereplőivé váltak.
A Nyári Egyetem megvalósításáért a szakkollégium hallgatóiból álló szervezői csapat felel,
a szakmai tartalmat pedig elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, illetve a
Nemzetközi Bankárképző Központ és a Magyar Nemzeti Bank szakemberei biztosítják. A
rendezvény sikerét jelzi, hogy előadóink évről évre nagy örömmel jönnek vissza oktatni,
előadást tartani a PNYE-re.

7/F. Támogatási program elnevezése: Pályázati támogatás
Támogató megnevezése: Citibank Rt.
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31.
Támogatási összeg: 300.000 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben folyósított összeg 300.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 90.000 Ft
Dologi: 210.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen 300.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A XVIII. Pénzügyi Nyári Egyetem bankszimulációs szakmai programjának megbízási díja,
az oktatási helyszín terembérleti díja, illetve kulturális és közösségi tevékenységek költsége.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szakkollégium életében a kezdetektől fogva kiemelkedően fontos szerepet töltött be a
határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Ennek az együttműködésnek az egyik
legkiemelkedőbb eseménye a tizennyolcadik éve megrendezett Pénzügyi Nyári Egyetem
(PNYE) volt a határon túli magyar közgazdászhallgatók számára. A Nyári Egyetemet
először 1994-ben rendezték meg a szakkollégium tagjai. Az azóta töretlen hagyomány
rengeteg határon túli hallgatót indított el a pénzügyi pályán, sokan közülük a gazdasági,
pénzügyi élet meghatározó szereplőivé váltak.
A Nyári Egyetem megvalósításáért a szakkollégium hallgatóiból álló szervezői csapat felel,
a szakmai tartalmat pedig elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, illetve a
Nemzetközi Bankárképző Központ és a Magyar Nemzeti Bank szakemberei biztosítják. A
rendezvény sikerét jelzi, hogy előadóink évről évre nagy örömmel jönnek vissza oktatni,
előadást tartani a PNYE-re.

7/G. Támogatási program elnevezése: Pályázati támogatás
Támogató megnevezése: K.E.B.A Alapítvány
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31.
Támogatási összeg: 300.000 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 300.000 Ft
Tárgyévben folyósított összeg 300.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 0 Ft
Dologi: 300.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen 300.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A XVIII. Pénzügyi Nyári Egyetem oktatási helyszínének bérleti díja.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szakkollégium életében a kezdetektől fogva kiemelkedően fontos szerepet töltött be a
határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Ennek az együttműködésnek az egyik
legkiemelkedőbb eseménye a tizennyolcadik éve megrendezett Pénzügyi Nyári Egyetem
(PNYE) volt a határon túli magyar közgazdászhallgatók számára. A Nyári Egyetemet
először 1994-ben rendezték meg a szakkollégium tagjai. Az azóta töretlen hagyomány
rengeteg határon túli hallgatót indított el a pénzügyi pályán, sokan közülük a gazdasági,
pénzügyi élet meghatározó szereplőivé váltak.
A Nyári Egyetem megvalósításáért a szakkollégium hallgatóiból álló szervezői csapat felel,
a szakmai tartalmat pedig elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, illetve a
Nemzetközi Bankárképző Központ és a Magyar Nemzeti Bank szakemberei biztosítják. A
rendezvény sikerét jelzi, hogy előadóink évről évre nagy örömmel jönnek vissza oktatni,
előadást tartani a PNYE-re.

7/H. Támogatási program elnevezése: Pályázati támogatás
Támogató megnevezése: MOL Nyrt.
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31.
Támogatási összeg: 100.000 Ft
Ebből a tárgyévre jutó összeg: 100.000 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg: 100.000 Ft
Tárgyévben folyósított összeg 100.000 Ft
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi: 0 Ft
Dologi: 100.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft
Összesen 100.000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A XVIII. Pénzügyi Nyári Egyetem résztvevőinek étkeztetési költsége.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szakkollégium életében a kezdetektől fogva kiemelkedően fontos szerepet töltött be a
határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. Ennek az együttműködésnek az egyik
legkiemelkedőbb eseménye a tizennyolcadik éve megrendezett Pénzügyi Nyári Egyetem
(PNYE) volt a határon túli magyar közgazdászhallgatók számára. A Nyári Egyetemet
először 1994-ben rendezték meg a szakkollégium tagjai. Az azóta töretlen hagyomány
rengeteg határon túli hallgatót indított el a pénzügyi pályán, sokan közülük a gazdasági,
pénzügyi élet meghatározó szereplőivé váltak.
A Nyári Egyetem megvalósításáért a szakkollégium hallgatóiból álló szervezői csapat felel,
a szakmai tartalmat pedig elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem oktatói, illetve a
Nemzetközi Bankárképző Központ és a Magyar Nemzeti Bank szakemberei biztosítják. A
rendezvény sikerét jelzi, hogy előadóink évről évre nagy örömmel jönnek vissza oktatni,
előadást tartani a PNYE-re.

Budapest, 2013.06.25.

Dr. Balázs Zoltán

