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kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

2016 évi beszámolójához   



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 Jog és közgazdaságtan, a Pénzügyi 

közgazdaságtan, valamint Szociológia sávok valamelyikére nyerhettek felvételt egészen 2016-

ig. 2016 decemberében azonban a Szakkollégium tagsága úgy döntött, hogy Jog és 

közgazdaságtan sávja helyett egy másik sávot indít, a Globális politika sávot. Erre a 2017-es 

évben jelentkezett hallgatók nyerhetnek majd először felvételt.  Az első sávos évfolyam képzése 

a 2007/2008. tanévben fejeződött be, azóta további 8 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. 

2016-ban – az előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi 

előadásokon: 

 2016.02.24. Globális fellélegzés? - A párizsi klímacsúcs megítélése Bart István, Botár 

Alexandra, Illés Zoltán, Turcsán Szabolcs moderálásával 

 2016.04.20 A Ustream útja a felvásárlásig: kezdet vagy vég? – Sipőcz Csaba 

 2016.04.26. Félvilág - filmvetítés és beszélgetés Szász Attila rendezővel  



 2016.05.04. Kérsz teát?! - színházi előadás a Corvinuson– Bánki Gergely és Sipos 

Vera. 

 2016. 06.08 Magyarországi és európai elitekről - Tölgyessy Péter  

 2016.10.05 Magyar Startup siker - Önvezető autók Dr. Búr Nándor, Dr. Iván Júlia, 

Dr. Tálas Péter 

 2016.11.18 A 2016-os közgazdasági Nobel-díjról – Mike Károly, Muraközy Balázs 

 2016.11.23. Budapesti Olimpia - Fókuszban a sport - Jávor Bence, Szalay-

Berzeviczy Attila, Dénes Ferenc, moderált: Dr. András Krisztina 

A Szakkollégium 2016-ban egy konferenciát is rendezett A munkagazdaságtantól a 

szakpolitikáig címmel. Az esemény azt a célt tűzte ki, hogy bemutassa a empirikus 

munkagazdaságtani kutatások fontosságát és lehetséges hatásait a közpolitika-alkotásban. Az 

eseményen az ország legjobb munkagazdászai valamint Bécsből, Prágából és Göttingenből 

érkezett kutatók beszéltek friss kutatási eredményeikről, a nyitóelőadást pedig Sir Richard 

Blundell professzor, a terület egyik legmeghatározóbb alakja, az Európai Közgazdasági 

Szövetség korábbi elnöke tartotta.  

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 2016-ben Parádfürdő adott helyet, az alábbi programokkal: 

 Szociopoly, interaktív társasjáték a mélyszegénységről – Bass László (szociológus, a 

játék kitalálója) 

 Magyar tőzsdepiac – Végh Richárd (BÉT), Samu János (Concorde) 

 Amerikai elnökválasztás – Németh Zsolt (Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke), 

Szalai András (ELTE), Réti Pál (HVG) 

 Magyarországi szélsőjobb, Jobbik előretörése – Hunyadi Bulcsú (Political Capital), 

Róna Dániel (BCE)  

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. 2016 

júliusában ismét Balatonfenyvesen tartottuk nyári táborunkat. 

A nyári hónapok legfontosabb eseménye a 2016. évben a XXII. 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. 

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 

felvidékre látogattak el egy három napos esemény keretein belül. 

2016-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 két tagunknak is járt ez az elismerés, akik 

egyben egy díjazott székfoglaló előadást is tartottak egy pszichológiai, illetve egy 

makropénzügyi tudományos munkájuk bemutatásával. 

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 2015/16 tavaszi és a 2016/17 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 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. 

2016-ban – az előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi 

előadásokon: 

 2016.02.24. Globális fellélegzés? - A párizsi klímacsúcs megítélése Bart István, Botár 

Alexandra, Illés Zoltán, Turcsán Szabolcs moderálásával 

 2016.04.20 A Ustream útja a felvásárlásig: kezdet vagy vég? – Sipőcz Csaba 

 2016.04.26. Félvilág - filmvetítés és beszélgetés Szász Attila rendezővel  

 2016.05.04. Kérsz teát?! - színházi előadás a Corvinuson– Bánki Gergely és Sipos 

Vera. 

 2016. 06.08 Magyarországi és európai elitekről - Tölgyessy Péter  

 2016.10.05 Magyar Startup siker - Önvezető autók Dr. Búr Nándor, Dr. Iván Júlia, 

Dr. Tálas Péter 

 2016.11.18 A 2016-os közgazdasági Nobel-díjról – Mike Károly, Muraközy Balázs 

 2016.11.23. Budapesti Olimpia - Fókuszban a sport - Jávor Bence, Szalay-

Berzeviczy Attila, Dénes Ferenc, moderált: Dr. András Krisztina 

A Szakkollégium 2016-ban egy konferenciát is rendezett A munkagazdaságtantól a 

szakpolitikáig címmel. Az esemény azt a célt tűzte ki, hogy bemutassa a empirikus 

munkagazdaságtani kutatások fontosságát és lehetséges hatásait a közpolitika-alkotásban. Az 

eseményen az ország legjobb munkagazdászai valamint Bécsből, Prágából és Göttingenből 

érkezett kutatók beszéltek friss kutatási eredményeikről, a nyitóelőadást pedig Sir Richard 

Blundell professzor, a terület egyik legmeghatározóbb alakja, az Európai Közgazdasági 

Szövetség korábbi elnöke tartotta.  

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 2016-ben Parádfürdő adott helyet, az alábbi programokkal: 

 Szociopoly, interaktív társasjáték a mélyszegénységről – Bass László (szociológus, a 

játék kitalálója) 

 Magyar tőzsdepiac – Végh Richárd (BÉT), Samu János (Concorde) 

 Amerikai elnökválasztás – Németh Zsolt (Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke), 

Szalai András (ELTE), Réti Pál (HVG) 

 Magyarországi szélsőjobb, Jobbik előretörése – Hunyadi Bulcsú (Political Capital), 

Róna Dániel (BCE)  

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: 

X

2016.02.04-02.07

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

Pályázati támogatás

MNB PADS Alapítvány

                                                                                           500 000,00 Ft 

                                                                                           500 000,00 Ft 

                                                                                           500 000,00 Ft 

                                                                                           500 000,00 Ft 

X

                                                                                                          -   Ft 

                                                                                           500 000,00 Ft 

                                                                                                          -   Ft 

                                                                                           500 000,00 Ft 

 

  



 

1 100 000,00 Ft                                   

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

                                                     -   Ft 

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

                                                     -   Ft 

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Pályázati támogatás

X

                                   1 100 000,00 Ft 

Gazdasági Versenyhivatal

X

2016. 02. 01 – 12. 10.

1 100 000,00 Ft                                   

1 100 000,00 Ft                                   

1 100 000,00 Ft                                   

-  Ft                                                  

 

  



 

 

X

2016.08.12-21.

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

Pályázati támogatás

Közép-európai Brókerképző Alapítvány

                                                     228 517,00 Ft 

                                                     228 517,00 Ft 

                                                     228 517,00 Ft 

                                                     228 517,00 Ft 

X

                                                                    -   Ft 

                                                     228 517,00 Ft 

                                                                    -   Ft 

                                                     228 517,00 Ft 

 

  



 

X

2016. 09. 05 – 12. 10.

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

Pályázati támogatás

MNB PADS Alapítvány

                                   1 000 000,00 Ft 

                                      770 000,00 Ft 

                                      770 000,00 Ft 

                                   1 000 000,00 Ft 

X

                                      770 000,00 Ft 

                                                     -   Ft 

                                                     -   Ft 

                                      770 000,00 Ft 

 

  



 

X

2016. 12.02-12.03

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

Pályázati támogatás

MNB PADS Alapítvány

                                   2 000 000,00 Ft 

                                   1 611 153,00 Ft 

                                   1 611 153,00 Ft 

                                   2 000 000,00 Ft 

X

                                   1 174 774,00 Ft 

                                      436 379,00 Ft 

                                                     -   Ft 

                                   1 611 153,00 Ft 

 

 

 

  



 

X

2015. 02. 01 – 2016. 05. 13.

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

Pályázati támogatás

MNB PADS Alapítvány

                                   2 999 035,00 Ft 

                                   3 535 490,00 Ft 

                                   3 535 490,00 Ft 

                                   8 499 035,00 Ft 

X

                                   3 306 060,00 Ft 

                                      229 430,00 Ft 

                                                     -   Ft 

                                   3 535 490,00 Ft 

 

 



X

2016.08.12-21.

Támogatás típusa (X)

Támogatási program 

elnevezése

Támogató megnevezése

Támogatás forrása (X)

Támogatás időtartama

Támogatás összege 

(HUF)

Tárgyévben felhasznált 

összeg jogcímenként

összesen

felhalmozási

dologi

vissza nem térítendő

személyi

visszatérítendő

tárgyévben folyósított

tárgyévben felhasznált

ebből tárgyévre jutó

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

önkorm. költségvetés

központi költségvetés

Pályázati támogatás

MNB PADOC Alapítvány

                                                     -   Ft 

                                      450 333,00 Ft 

                                      450 333,00 Ft 

                                      450 333,00 Ft 

X

                                                     -   Ft 

                                      450 333,00 Ft 

                                                     -   Ft 

                                      450 333,00 Ft 

 


