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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 köztelező érvényű. Az újonnan felvett 

tagjaink a Kormányzati gazdaságtan, a Jog és közgazdaságtan, a Pénzügyi közgazdaságtan, valamint 

Szociológia sávok valamelyikére nyerhetnek felvételt. Az első sávos évfolyam képzése a 2007/2008. 

tanévben fejeződött be, azóta további 6 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. 2014-ben - 

az előző évekhez hasonlóan - neves szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon: 

-  Big Data az üzleti életben - Papp Attila, Várai Anita, Csák Máté - 2014. november 26. 

-    Elvándorlás Délkelet-Európából és Magyarországról - Melegh Attila - 2014. november 5. 

-   Nobel-díj 2014 - Csorba Gergely, Muraközy Balázs - 2014. október 21. 

-  Ukrajna 2014 - Németh András, Sz. Bíró Zoltán - 2014. szeptember 24. 

-    Megkennéd? Korrupció Magyarországon - Martin József Péter, Varga Áron - 2014. április 2. 

- Putyin és az orosz hatalmi törekvések - Deák András, Rácz András, Szabó István - 2014. február 19. 

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 életében az őszi félévben két nagyon fontos szakmai eseményt szervezünk, az Őszi 

Szakmai Hétvégét és a Téli Tábort. Az Őszi Szakmai Hétvégén szekciókba tömörülve nyílik lehetőség 
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egy konkrét téma behatóbb tanulmányozására, melyet előadásokkal és vitákkal egészítünk ki. 2014 

novemberében, Vácon, az alábbi szekciók kerültek megrendezésre: 

-  Kemény Szabolcs (McKinsey): Global Banking Pool - Bankszimuláció 

- Reiner Roland: Euroszkeptikus pártok, euroszkeptikus választók 

-   Farkas Illés: Hálózatok mindenütt 

- Letenyei László: Elastic survey 

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 

2014-ben Kemence adott helyet, az alábbi programokkal: 

- Magyar Ironman-ek, emberfeletti sportteljesítmények - Szőnyi Ferenc, Kropkó Péter - 2014. február 1. 

- Kerekasztal beszélgetés az új választási rendszerről - Orbán Balázs, Tordai Csaba, László Róbert, 

Gulyás Gergely - 2014. január 31. 

- Kísérleti közgazdaságtan - Kiss Hubert János, Kőhegyi Gergely - 2014. január 31. 

-   NSA lehallgatási botrány - Lattmann Tamás - 2014. január 30. 

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. Mindenkori fontos szakmai 

eleme a tábornak a Szakkollégium kurzusaira írt legjobb beszámoló dolgozatok versenye, melynek 

keretében a tagok megismerhetik egymás szakmai tevékenységét, és inspirálódhatnak abból. A 2014-es 

Nyári Tábort Siófokon tartottuk. 

A nyári hónapok legfontosabb eseménye a 2014. évben a XX. 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, 

fővédnökei Király Júlia és Száz János. Idén mivel jubileumi, huszadik alkalommal szervezték meg a 

szakkollégium tagjai a nyári egyetemet, 2014 augusztusában egy konferencia került megrendezésre a 

Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol a korábbi oktatók, résztvevők és a szervezők részvételével a nyári 

egyetem múltjáról, jelenéről és jövőjéről valamint a magyar és határon túli közgazdászoktatás 

kihívásairól tartottak kerekasztal-beszélgetéseket. 

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. 

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 része az aradi vértanúk emlékművének 

megkoszorúzása október 6-án. 2014-ben az Arad-Nagyvárad-Koltó útvonalat jártuk be. 

2014-ben is sor került a szakkollégium hagyományos Végzett Avatására, azon tagok köszöntésére, akik 

sikeresen teljesítették a Szakkollégium elvégzéséhez szükséges szakmai feltételeket. A rendezvény 
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keretében átadásra került a Szakkollégium frissen avatott végzetteknek adományozható szakmai díja, 

egyben a díjazott székfoglaló előadást tartott a biztosítási csalások mikroökonómiai modellezésének 

témájában, amely tanulmányával korábban Tudományos Diákköri Konferenciát nyert. 

 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. 2.1 oktatási 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: 2.1 oktatási 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a Széchenyi István Szakkollégium aktív tagsága 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Széchenyi István Szakkollégium minden évben biztosítja aktív tagjai számára sávos, ismeretbővítő és 

kutató kurzusokon való részvételt. A 2013/14 tavaszi és a 2014/15 tanév őszi félévében a Kormányzati 

gazdaságtan, Jog és közgazdaságtan, 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. 2.2 szakmai előadások, konferenciák szervezése 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: 2.2 szakmai előadások, konferenciák szervezése 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: budapesti felsőoktatási intézmények hallgatói 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 

 

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. 2014-ben - 

az előző évekhez hasonlóan - neves szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon: 

-  Big Data az üzleti életben - Papp Attila, Várai Anita, Csák Máté - 2014. november 26. 

- Elvándorlás Délkelet-Európából és Magyarországról - Melegh Attila - 2014. november 5. 

-   Kerekasztal-beszélgetés a 2014-es Közgazdasági Nobel-díjról - Csorba Gergely, Muraközy Balázs - 

2014. október 21. 

-  Ukrajna 2014 - Németh András, Sz. Bíró Zoltán - 2014. szeptember 24. 

-    Megkennéd? Korrupció Magyarországon - Martin József Péter, Varga Áron - 2014. április 2. 

-  Putyin és az orosz hatalmi törekvések - Deák András, Rácz András, Szabó István - 2014. február 19. 
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A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára félévente átlagosan nyolc úgynevezett 

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 életében az őszi félévben fontos szakmai esemény a Téli Tábor. 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 2014-ben Kemence 

adott helyet, az alábbi programokkal: 

- Magyar Ironman-ek, emberfeletti sportteljesítmények - Szőnyi Ferenc, Kropkó Péter - 2014. február 1. 

- Kerekasztal beszélgetés az új választási rendszerről - Orbán Balázs, Tordai Csaba, László Róbert, 

Gulyás Gergely - 2014. január 31. 

- Kísérleti közgazdaságtan - Kiss Hubert János, Kőhegyi Gergely - 2014. január 31. 

-   NSA lehallgatási botrány - Lattmann Tamás - 2014. január 30. 

 

2.3. 2.3 kulturális 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: 2.3 kulturális 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: a Széchenyi István Szakkollégium tagsága 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 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. 

 

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása) 
 

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány 2014-es évben közhasznúsági tevékenységét 

pályázati támogatási forrásokból és megtakarításainak hozamából látta el. 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Nincs adat megadva. 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány 2014-es évben a vezető tisztségviselőknek 

pénzbeli és természetbeni juttatást nem nyújtott. 
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 9 957 7 397 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 1 212 1 088 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 8 745 6 309 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 873 12 915 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 2 972 4 977 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8 873 12 915 

K. Adózott eredmény 1 084 -5 518 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X 

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X  

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A Szakkollégium éves szinten átlagosan 30 kurzust szervez tagjai számára, melyeket előadások, 

konferenciák, szakmai táborok egészítenek ki. 
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A Szakkollégium félévente három-négy szakmai előadást szervez változatos témákban, ezek az 

előadások minden esetben nyitottak, több budapesti egyetemen is meghirdetésre kerülnek. 2014-ben - 

az előző évekhez hasonlóan - neves szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon: 

-  Big Data az üzleti életben - Papp Attila, Várai Anita, Csák Máté - 2014. november 26. 

- Elvándorlás Délkelet-Európából és Magyarországról - Melegh Attila - 2014. november 5. 

-   Nobel-díj 2014 - Csorba Gergely, Muraközy Balázs - 2014. október 21. 

-   Ukrajna 2014 - Németh András, Sz. Bíró Zoltán - 2014. szeptember 24. 

- Megkennéd? Korrupció Magyarországon - Martin József Péter, Varga Áron - 2014. április 2. 

-   Putyin és az orosz hatalmi törekvések - Deák András, Rácz András, Szabó István - 2014. február 19. 

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 életében az őszi félévben két nagyon fontos szakmai eseményt szervezünk, az Őszi 

Szakmai Hétvégét és a Téli Tábort. Az Őszi Szakmai Hétvégén szekciókba tömörülve nyílik lehetőség 

egy konkrét téma behatóbb tanulmányozására, melyet előadásokkal és vitákkal egészítünk ki. 2014 

novemberében, Vácon, az alábbi szekciók kerültek megrendezésre: 

-  Kemény Szabolcs (McKinsey): Global Banking Pool - Bankszimuláció 

- Reiner Roland: Euroszkeptikus pártok, euroszkeptikus választók 

-   Farkas Illés: Hálózatok mindenütt 

- Letenyei László: Elastic survey 

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 

2014-ben Kemence adott helyet, az alábbi programokkal: 

- Magyar Ironman-ek, emberfeletti sportteljesítmények - Szőnyi Ferenc, Kropkó Péter - 2014. február 1. 

- Kerekasztal beszélgetés az új választási rendszerről - Orbán Balázs, Tordai Csaba, László Róbert, 

Gulyás Gergely - 2014. január 31. 

- Kísérleti közgazdaságtan - Kiss Hubert János, Kőhegyi Gergely - 2014. január 31. 

-   NSA lehallgatási botrány - Lattmann Tamás - 2014. január 30. 

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. Mindenkori fontos szakmai 

eleme a tábornak a Szakkollégium kurzusaira írt legjobb beszámoló dolgozatok versenye, melynek 

keretében a tagok megismerhetik egymás szakmai tevékenységét, és inspirálódhatnak abból. A 2014-es 

Nyári Tábort Siófokon tartottuk. 

A nyári hónapok legfontosabb eseménye a 2014. évben a XX. 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, 
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fővédnökei Király Júlia és Száz János. Idén mivel jubileumi, huszadik alkalommal szervezték meg a 

szakkollégium tagjai a nyári egyetemet, 2014 augusztusában egy konferencia került megrendezésre a 

Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol a korábbi oktatók, résztvevők és a szervezők részvételével a nyári 

egyetem múltjáról, jelenéről és jövőjéről valamint a magyar és határon túli közgazdászoktatás 

kihívásairól tartottak kerekasztal-beszélgetéseket. 

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. 

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 része az aradi vértanúk emlékművének 

megkoszorúzása október 6-án. 2014-ben az Arad-Nagyvárad-Koltó útvonalat jártuk be. 

2014-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, 

egyben a díjazott székfoglaló előadást tartott a biztosítási csalások mikroökonómiai modellezésének 

témájában, amely tanulmányával korábban Tudományos Diákköri Konferenciát nyert. 

 

 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. Pályázati Támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Pályázati Támogatás  

Támogató megnevezése: Gazdasági Verseny Hivatal  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013. július 25. - 2014. április 30.  

Támogatás összege  (1000HUF)  503 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 503 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 503 

 -tárgyévben folyósított összeg: 503 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 390 

 Dologi: 113 

 Felhalmozási: 0 

 Összesen: 503 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 
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GVH VKK/2013. 

 

A Széchenyi István Szakkollégium 2013/2014-es tavaszi versenyjogi, versenypolitikai  

kurzusainak és a Nagy Széchenyis Problémamegoldó Verseny finanszírozása. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A támogatásból két kurzus és egy verseny lett megvalósítva. Ezen kurzusokat a Jogi alapozót Menyhárd 

Attila, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karjának tanszékvezetője, illetve a Jog és Közgazdaságtan 

kurzus Dr. Szalai Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatja tartotta. Mindkét kurzust 17.000 

karakteres írásos szakmai beszámoló zárta. A verseny témája a GVH társadalmi haszna volt. A 

versenyre színvonalas dolgozatok érkeztek amit szakmai zsűri bírált el. 

 

8.2.2. Pályázati Támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Pályázati Támogatás  

Támogató megnevezése: Magyar Nemzeti Bank  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2013. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  597 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 597 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 597 

 -tárgyévben folyósított összeg: 597 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 597 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 597 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

MNB/023574/2013 

 

 

Széchenyi István Szakkollégium három kurzusának finanszírozása. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

A Szakkollégium az elnyert támogatásból három kurzust valósított meg: Pénzügyi idősorok elemzése és 

bevezetés a kockázatelemzésbe, Adózási ismeretek II., Python kurzus kezdőknek. Az első kettő kurzus 

17.000 karakteres írásbeli szakma beszámolóval a Python kurzus pedig egy komplex programkód 

bemutatásával és használatával zárult. 
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8.2.3. Pályázati Támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Pályázati Támogatás  

Támogató megnevezése: Közép-Európai Brókerképző Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2014. január 1. - 2014. december 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  293 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 293 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 293 

 -tárgyévben folyósított összeg: 293 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 293 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 293 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

KEBA Pályázati Támogatás 2014 

 

A XX. 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 

tizenkilencedik 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. 

 

8.2.4. Pályázati Támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Pályázati Támogatás  

Támogató megnevezése: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 
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 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014. január 1. - 2014. december 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,555 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,555 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,555 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,555 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 1,555 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 1,555 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

PADOC pályázat 

 

A XX. Pénzügyi Nyári Egyetem 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 

tizenkilencedik 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. 

 

8.2.5. Pályázati Támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Pályázati Támogatás  

Támogató megnevezése: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2014. január 1. - 2014. december 31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  974 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 974 
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 -tárgyévben felhasznált összeg: 974 

 -tárgyévben folyósított összeg: 974 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 974 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 974 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

PADS SZ/0143/2014 

 

A támogatásból öt kurzus finanszírozását biztosítottuk. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

Az elnyert pályázatból a szakkollégium oktatási tevékenységébe illeszkedő kurzusok finanszírozás 

történt. Ezek a kurzusok: 

_  Statistical Programming with Financial Applications in R, oktató: Havran Dániel, PhD 

_   Bevezetés a pénzügyi közgazdaságtanba és a pénzügyi adatok elemzésébe, oktató: Lakatos Máté 

_   Az SPSS programcsomag a gyakorlatban, oktató Gregor Anikó 

_    Ágens alapú modellezés, oktató: Gulyás László 

_ Bevezetés a közgazdaságtanba, oktatók: Mérő Bence, Szabó Edit 

A kurzust a kurzusra jellemző számonkérés teljesítése után tudták a hallgatók elfogadtatni. A kurzusok 

a megfelelő szakmai munka után sikeresen zárultak. 

 


