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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 9 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. 2019-ban – az előző évekhez hasonlóan – neves 
szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon:  

- Vita a szabad iskolaválasztásról - Radó Péter, Berényi Eszter  

- Irodalmi est Parti Nagy Lajossal 

- Beszélgetés a rendszerváltásról – Balázs Zoltán, Csizmadia Ervin 

- Pornográfia externáliák - Halász Sára 

- Migráció testközelből 

- A város kihívásai - Kutatók Éjszakája a SZISZ-ben 

- A települések választottak: önkormányzati választások eredményei - Mráz Ágoston, 
Balázs Zoltán és Róna Dániel 



- Beszélgetés a közgazdasági Nobel-díj díjazottjairól - Balás Gábor, Horn Dániel  

A Szakkollégium 2019-ben is megrendezte a szinte már hagyománnyá váló, a korábbi, 31 éves 
fennállás tiszteletére rendezett konferencia folytatásaként a májusi SZISZ32 szakmai 
konferenciát. 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 széchenyisekre jellemző sokszínűség különböző szeleteit. 
A program keretei lehetővé tették, hogy az aktív tagság és az alumni között szorosabbra húzódjék 
a kötelék, ahol a szakmai kapcsolatteremtés mellett a közvetlenebb diskurzusokra is van lehetőség. 
A 2019-es konferencia szerves része volt egy álló fogadás, amelynek hivatalos vendégei a 
szakkollégium tanárai voltak.  

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el: 

- Kiváló Tanári Díjasunk előadása: Király Júlia 

- Patrónus Tanári Díjasunk előadása: Kristóf Luca 

- Terék Balázs – OTDK 2019. I. hely Goethe Intézet: puha hatalmi projekció vagy 
konzisztens normatív hatalom? 

- Claro Dániel – TDK 2019 I. hely A 2018-as FIFA labdarúgó világbajnokság hatásainak 
kvantitatív elemzése 

- Balázs Ákos – TDK 2019 III. hely Maradjanak fák? A Római-partra tervezett gátépítés 
vizsgálata az externáliák elméleti keretében 

- Farkas Eszter – Érzelmek szerepe a politikai döntéshozatalban és preferenciákban 

- Mike Károly – Sohasem voltunk modernek? A személyesség szerepe a vállalkozók üzleti 
kapcsolataiban 

- Csák Anna – Életmesék - avagy mit tanultam a nagymamádtól 

- Stump Árpád – Választási reformok Európában 

- Puskás Fanni & Szebik Borbála – TDK 2019 I. hely Első generációs roma egyetemisták 
etnikai identitása 

- Harsányi Tibor – TDK 2019 II. hely Divatszurkolás vagy lojalitás? Sztárfocisták hatása 
labdarúgóklubok népszerűségére 

A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára 2019-ben összesen 18 SZISZtémát 
szervezett. 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. Sajátossága a SZISZtémáknak, hogy aktív vagy volt 
szakkollégisták tartják az alkalmakat, amely így számukra is fejlődési lehetőséget teremt.  

A Szakkollégium az őszi félév végén tartott fontos szakmai és közösségi 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 és után. A tábor egyik jelentős eseménye, a legjobb 
beszámoló választás, egymás szakmai érdeklődésének és teljesítményének jutalmazása, hiszen az 
év közbeni kurzusokra írt beszámolók legjobbjai közül a jelenlevők megválaszthatják az azévi 



legjobb beszámolót. A Téli Tábornak 2019-ben január 30. és február 2. között Cegléd adott helyet, 
az alábbi programokkal:  

- Gazdaságpolitikai kihívások a 21. században – Bokros Lajos, Bod Péter Ákos, Király Júlia 

- Fintech – Demeter Ákos (EY) 

- Európa Választ – Ceglédi Zoltán és Balázs Zoltán 

- Börtönhelyzetek – Beszélgetés Lukács Csabával tapasztalatairól 

- Legjobb beszámoló választás 

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. 2019 júliusában 
Velencén tartottuk nyári táborunkat.  

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 Szakkollégium tagjai a 2019-es tanév során 26 TDK dolgozatot adtak le a Budapesti Corvinus 
Egyetemen, az ELTE Társadalomtudományi és Természettudományi Karán, Semmelweis 
Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban és az Erdélyi Tudományos Diákköri 
Konferencián. Ezek közül 4 első, 8 második és 2 harmadik hely született. A Szakkollégium 30 
tagja adott le legalább egy TDK dolgozatot. Ugyanebben a tanévben a szakkollégium tagjai a 
kétévente megrendezésre kerülő országos OTDK versenyen 4 első, 3 második és 1 harmadik 
helyezést értek el.  

A Széchenyi István Szakkollégium számára az alapítása óta kiemelten fontos a határon túli 
magyarokkal való kapcsolattartás. Ez az elmúlt időszakban általában szakmai hétvégék 
szervezésében nyilvánult meg, de könyvek ajándékozására is sor került már. A közösségi 
programok között hagyománynak tekinthető a minden ősszel megrendezésre kerülő kirándulás, 
mely során valamely szomszédos országba látogatnak el a Szakkollégium tagjai. Idén a tagok 
Délvidékre látogattak el egy háromnapos esemény keretein belül, ahol a helyi szakkollégiumi 
kezdeményezéssel is felvették a kapcsolatot, meglátogatták őket.  

A Szakkollégium 2019-ben is szerves és alkotó tagja volt a Kárpát-medence összes 
szakkollégiumát (vidéki és határon túli szakkollégiumokat is ideértve) felölelő és összefogó 
Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának, vagy Interkollnak. 2019-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, a Sziszifusz-díj. Idén is kiosztásra került a díj az egyik frissen végzett tag számára, aki egy 
színvonalas előadás keretében mutatta be friss kutatását.   

 



A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány a Kormány 2066/2017. határozata értelmében 300 
millió forint támogatásban részesült 2019 folyamán. A támogatásnak köszönhetően a 
szakkollégium tevékenységét hosszú távon egy önálló épületben folytathatja.  Az önálló épület 
egyre több és több tag számára teremt lehetőségeket. Ilyen lehetőség például az a tény, hogy a 
szakkollégium tagjai nagyobb eséllyel költözhetnek be kollégiumba, és így hozzáférhetnek a 
kedvezményes lakhatáshoz, illetve könnyebben tudnak bekapcsolódni a kollégium közösségi 
életébe, valamint a kurzusoknak, szakmai előadásoknak is több hely jut, így mind a szakmai mind 
a közösségi élet fellendült a Szakkollégiumban. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása  

2.1 oktatási  
Közhasznú tevékenység megnevezése  Oktatási  
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely  

  

Közhasznú tevékenység célcsoportja  Széchenyi István Szakkollégium aktív tagsága 

Közhasznú tevékenységből részesülők száma  100     

  

Közhasznú tevékenység főbb eredményei  

A Széchenyi István Szakkollégium minden évben biztosítja aktív tagjai számára sávos, 
ismeretbővítő és kutató kurzusokon való részvételt. A 2018/19 tavaszi és a 2019/20 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  600  

  

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. 2019-
ben – az előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon:  

- Vita a szabad iskolaválasztásról - Radó Péter, Berényi Eszter  
- Irodalmi est Parti Nagy Lajossal 



- Beszélgetés a rendszerváltásról – Balázs Zoltán, Csizmadia Ervin 
- Pornográfia externáliák - Halász Sára 
- Migráció testközelből 
- A város kihívásai - Kutatók Éjszakája a SZISZ-ben 
- A települések választottak: önkormányzati választások eredményei - Mráz Ágoston, 
Balázs Zoltán és Róna Dániel 
- Beszélgetés a közgazdasági Nobel-díj díjazottjairól - Balás Gábor, Horn Dániel   
 

A Szakkollégium 2019-ban egy konferenciát is rendezett, a korábbi, 32 éves fennállás tiszteletére 
rendezett konferencia folytatásaként. 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 
kerei lehetővé tették, hogy az aktív tagság és az alumni között szorosabbra húzódjék a kötelék, ahol a 
szakmai kapcsolatteremtés mellett a közvetlenebb diskurzusokra is van lehetőség. A 2019-as 
konferencia szerves része volt egy álló fogadás, amelynek hivatalos vendégei a szakkollégium tanárai 
voltak. 

A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára 2019-ban összesen 12 SZISZtémát 
szervezett. 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. 
Sajátossága a SZISZtémáknak, hogy aktív vagy volt szakkollégisták tartják az alkalmakat, amely így 
számukra is fejlődési lehetőséget teremt.  

A Szakkollégium az őszi félév végén 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. A Téli Tábornak 2019-ben január 30. és február 2. között Cegléd adott helyet, az alábbi 
programokkal: 

- Gazdaságpolitikai kihívások a 21. században – Bokros Lajos, Bod Péter Ákos, Király Júlia 

- Fintech – Demeter Ákos (EY) 

- Európa Választ – Ceglédi Zoltán és Balázs Zoltán 

- Börtönhelyzetek – Beszélgetés Lukács Csabával tapasztalatairól 

- Legjobb beszámoló választás 

  
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 száma:  300  
  



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 Tehetség Program 

Támogató megnevezése  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Támogatás forrása (X) központi költségvetés 
 

 önkorm. költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama  2019.01.01-2019.12.31 

Támogatás összege 
(HUF) 

 
2 000 000,00 Ft  

 ebből tárgyévre jutó 1 630 537,00 Ft  

 tárgyévben felhasznált 1 630 537,00 Ft 

 tárgyévben folyósított -   Ft  

Támogatás típusa (X) visszatérítendő  

 
vissza nem térítendő 

X 

Tárgyévben felhasznált 
összeg jogcímenként személyi 

1 630 537,00  Ft 

 dologi                                                                                                     

 felhalmozási -   Ft  

 összesen 1 630 537,00 Ft 

 
Egyéb  

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány a Kormány 2066/2017. határozata értelmében 300 millió forint 
támogatásban részesült. A támogatás a Széchenyi István Szakkollégium önálló épületbe költözését segítette elő. 
A támogatás elszámolásáról az ITM 2020. augusztus 5-én kelt levelében tájékoztatta az Alapítványt. 
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