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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 13 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 négy-öt szakmai
előadást szervez változatos témákban, ezek az előadások minden esetben nyitottak, több budapesti
egyetemen is meghirdetésre kerülnek. 2021-ben – az előző évekhez hasonlóan – neves
szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon:
●

●

2021.03.11. Hogyan tovább, Fidesz? – élet a Néppárton túl
○ Dr. Dúró József – adjunktus, Politikatudományi Tanszék, Budapesti Corvinus
Egyetem
○ Dr. Mikecz Dániel – vezető kutató, Republikon Intézet / TK-PTI
○ Moderátor: Csernák János, végzett szakkollégista
○ Helyszín: online
2021.03.31. – 2021.04.15. Zöld estek a SZISZ-ben előadássorozat
○ 03.31. A zöld gondolkodásról
■ Lányi András – ökofilozófus, író és filmrendező, egyetemi oktató
○ 04.13. A gyakorlati zöldpolitizálásról
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●

●

●

●

●

●

●

■ Ungár Péter – az LMP országgyűlési képviselője, geográfus
○ 04.15. A civil szervezetek fenntarthatóságban játszott szerepéről és lehetőségeiről
■ Volom András – V4SDG elnöke, Schwarzman-ösztöndíjas, volt ENSZ
ifjúsági küldött
○ Helyszín: online
2021.04.01. – 2021.04.16. Szocpszicho estek a SZISZ-ben előadássorozat
○ 04.01. A játékokról a COVID alatt
■ Mérő László – matematikus, játékfejlesztő
○ 04.14. A női zsenialitás, mint deviancia
■ Nyúl Boglárka – egyetemi adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Kar
○ 04.16. Összeesküvés elméletek és álhírek a COVID alatt
■ Krekó Péter – politikai pszichológus, egyetemi docens, ELTE
○ Helyszín: online
2021.04.12. Hol lesz majd lakóhelyünk? – Szociális lakhatás: önkormányzati bérlakások
rendszere
○ Somogyi Eszter – szociológus-közgazdász, Városkutatás Kft.
○ Puchner Gábor – alpolgármester, XIII. kerület önkormányzata
○ Misetics Bálint – Karácsony Gergely lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója,
aktivista
○ Moderátor: Tordai Dániel, végzett szakkollégista
○ Helyszín: online
2021.05.05. Vállalkozni – de hogyan? Az egyetemisták vállalkozási kedve és lehetőségei
○ Dr. Kozma Andrea – Director, CEU InnovationsLab
○ Pájer Donát – Deputy Investment Director, Hiventures
○ Radák Bence – CEO, Salarify, Forbes 30U30
○ Moderátor: Terék Balázs, aktív szakkollégista
○ Helyszín: online
2021.09.15. Tálibisztán 2.0: Páriából partnerállam?
○ Jany János – Pázmány Péter Katolikus egyetem oktatója
○ Marton Péter – egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
○ Wagner Péter – vezető kutató, Külügyi és Külgazdasági Intézet
○ Moderátor: Kovách Donát
○ Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
2021.10.18. SZISZ: Előválasztás értékelő kerekasztal.beszélgetés
○ Róna Dániel – politológus, oktató, a 21 Kutatóközpont igazgatója
○ Böcskei Balázs – az MTA Politikatudományi Intézetének és az IDEA Intézet
kutatási igazgatója
○ Moderátor: Csernák János
○ Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
2021.11.15. Beszélgetés a közgazdasági Nobel-díj díjazottjairól
○ Telegdy Álmos – Budapesti Corvinus Egyetem docense, MNB kutatója
○ Boza István – CEU Economics PhD programjának végzős hallgatója
○ Moderátor: Járay István
○ Helyszín: online
2021.11.22. Hálózatok a popkultúrában és a városban
○ Janosov Milán – hálózatkutató
○ Moderátor: Kovács Ádám
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●

○ Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
2021.12.20. SZISZ művészeti est: Beszélgetés Reisz Gábor filmrendezővel
○ Moderátor: Vida Benjámin
○ Helyszín: Puskin Mozi

A Szakkollégium 2021-ben is megrendezte a szinte már hagyománnyá váló, a korábbi, 33 éves
fennállás tiszteletére rendezett konferencia folytatásaként a júniusi SZISZ34 szakmai
konferenciát. Az esemény azt a célt tűzte ki, hogy egy egész napos konferencia keretében
végzettjeink, korábbi tanári díjazottak, Sziszifusz-díjasok és aktív tagok követik egymást az
előadói szerepben, hogy bemutassák a SZISZ-esekre jellemző sokszínűség különböző szeleteit. A
program keretei lehetővé tették, hogy az aktív tagság és az alumni között szorosabbá váljon a
kötelék, ahol a szakmai kapcsolatteremtés mellett a közvetlenebb diskurzusokra is van lehetőség.
A 2021-es konferenciának a Széchenyi István Szakkollégium adta a helyszínét.
A konferencián az alábbi előadások voltak meghallgathatók:

● Kiváló Tanári Díjasunk előadása: Kovarek Dániel - Helyi politikusok, pántlikázott
források és szavazatvásárlás: egy kérdőíves kísérlet eredményei

● Patrónus Tanári Díjasunk előadása: Poor Economics? Fejlődés-gazdaságtani randomizáltkontrollált kísérletek morálfilozófiai célkeresztben

● Csák Anna - Felnőtt unokák és nagyszüleik kapcsolattartási szokásai
● Báthy Zsombor - A koronavírus-járvány hatása a csepeli Kompánia Tanodára
● Varga Márton - Koronavírus és használt autók
● Csernák János és Tordai Dániel - A centrális erőtér átalakulása - Országgyűlési
szavazások elemzése 2010-2018

● Raptis András és Szebik Anna - Szájbergyerek kérjél bocsánatot
● Molnár Simon - Az amerikai alternatív jobboldal online kollektív identitáskonstrukciója
● Nguyen Huy Tung - Pénzügyi ösztönzők a szociális tanulásért - Egy kísérlet fenntartható
mezőgazdasági módszerekkel Burkina Fasoban

● Kara Zsuzsanna és Mező Kata - Volt haszna a koronavírusnak? - Avagy hozhat-e
strukturális változást a koronavírus az egészségügyi szakpolitikában

● Farkas Attila - Napos oldal - kik a hazai napelemek tulajdonosai, és miért fontos ez a helyi
gazdaságfejlesztés szempontjából?

● Kamenár Gyöngyvér - Tőzsde predikció Twitter hangulat segítségével
● Béres Merse - Az ötödik trianoni nemzedék - avagy Orbán Viktor trianoni centenáriumi
beszédének eszkatológiai, politikai teológiai és nemzeti teológiai értelmezése
Helyszín: Széchenyi István Szakkollégium
Időpont: 2021.06.26.
A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára 2021-ben összesen 6 SZISZtémát
szervezett. A kiscsoportos, interaktív kurzusok célja az egyetemen nem, vagy nehezen
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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
koronavírus-járvány miatt az események egy része még online tudott megvalósulni, azonban a
szeptemberi időszaktól kezdődően ezen kiscsoportos, interaktív alkalmak újra visszatérhettek a
Szakkollégium épületébe.
-

Magyar miniszterelnökök teljesítményértékelése 1990 óta
- 2021.02.03. Tartotta: Kovách Fülöp
Létezhet demokratikus kutatás?
- 2021.10.13. Tartotta: Oláh Adél
Greta Thunberg a cseh és magyar kormány szemszögéből
- 2021.10.13. Tartotta: Rákos Dominik
Svindlik a pénzügyi világban
- 2021.11.10. Tartotta: Rajka László
A rezsicsökkentés dimenziói
- 2021.11.10. Tartotta: Schmall Róbert
Napóleon élete
- 2021.11.11. Tartotta: Kovách Fülöp

A Szakkollégium az őszi félév végén tartott fontos szakmai és közösségi eseménye 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 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 jelenlévők megválaszthatják az az évi
legjobb beszámolót. A Téli Tábor hagyományos eseményeit és hangulatát 2021-ben az online
térben igyekezett pótolni január 30-án, és kivételesen az Egy nap SZISZ nevet viselte. Az alábbi
szakmai programok várták a tagságot és az érdeklődőket:

● A halál, mint tabu – Rajkó Andrea (szociológus, tabukutató)
● Brandépítés – Csányi Péter (a Vates Projekt társalapítója), Wettstein Albert (a Munch
alkalmazás egyik ötletgazdája)

● Beszélgetés Hajdú B. István sportkommentátorral – moderátor: Básthy Zalán
● Önkénteskedés a COVID ideje alatt – Danóczy Blanka (Amigos Alapítvány), Iván Emese
(InDaHouse Hungary)

● A bioetika alapkérdései – Murányi Mátyás (Végzett szakkollégista)
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 Tábor 2021ben Soltvadkerten került megszervezésre július 22 és 25 között. A hagyományainkhoz híven az
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esemény keretein belül csapatépítéssel (pl. Konstruktív visszajelzés), Végzett beszélgetésekkel és
az Újonnan Felvett évfolyam köszöntésével foglalkoztunk.
A Szakkollégium további hagyományos programjai közé tartozik a nyári Szakmai Piknik, ahol
meghívott neves előadók töltenek el a tagsággal egy-egy napszakot. A meghívott oktatókkal,
szakemberekkel intenzív, kis létszámú kurzusokat, előadásokat és beszélgetéseket szervez a
tagság, általában egy-egy konkrét társadalmi, gazdasági, történelmi vagy közéleti témához,
témakörhöz kapcsolódóan. A 2021-es évben több felvonásban valósult meg a Piknik, az alábbi
időpontokban: június 22-25., július 2-5., július 8-12., augusztus 5-9. A beszélgetések és
helytörténeti programok Pócsmegyeren, Leányfalun és Móron valósultak meg. Az eseményen
köszönthetett a tagság számos egyetemi oktatót, történészt, írót és végzett szakkollégiumi tagot.
A program részeként többek közt az alábbi beszélgetések kerültek megrendezésre:

● Bibó Boriska – Beszélgetés Bibó Istvánról
● Balázs Zoltán és Molnár Csaba – Népiség és konzervativizmus
● Salát Gergely és Demkó Attila – Beszélgetés a magyar jobboldal múltjáról, jelenéről és
jövőjéről. Avagy kire szavazzon 2022-ben egy jobboldali?

● Kusai Sándor és Eszterhai Viktor – Hidegháború vagy globalizáció, hogyan értelmezzük
a Kínai-Amerikai viszonyt?

● Bodoky Tamás – Beszélgetés a magyar média helyzetéről, oknyomozásról és az
Átlátszóról

● Zsinka László – Az európai civilizáció gyökerei
● Szalai Ákos, Mike Károly és Homolya Dániel – Kereszténység és kapitalizmus
● Egeresi Zoltán – Turanizmus, pántürkizmus, kipcsakizmus: Keletre magyar?!
● Nyirkos Tamás – A Nyugat története: a csodától az önleminősítésig
● Nyirkos Tamás - Modern mítoszok és zsákutcák: egyenlőség, nemzet, demokrácia
● Nyirkos Tamás - A jövő forgatókönyvei: kultúra, demográfia, Kína, klíma
A Szakkollégium az őszi félév folyamán rendezi meg a szintén hagyományos Őszi Szakmai
Hétvégét. Ennek keretein belül általában a tagság közösen elvonul a hétvégén, és szakmai
beszélgetéseken, illetve előadásokon vesz részt, melyek szervezői a Szakkollégium tagjai. A
tagság legtöbbször meghívott előadókkal, szakértőkkel, oktatókkal is találkozhat ezen az
eseményen. Az Őszi Szakmai Hétvégére 2021-ben a Szent Margit Gimnáziumban került sor, az
alábbi, a szakkollégium Szakmai- és Tudományos Tanácsának tagjai által szervezett
programokkal:

● A posztmodern politika problémája – Nyirkos Tamás
● Német alkotmányos rendszer és a 2021-es szövetségi választások elemzése – Bauer Bence
● Séta a zsidónegyedben & beszélgetés – Szőnyi Eszter
● Debate training – Jengibarjan Ruben
● Oktatáspolitika – Lannert Judit
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● The Price of Life – Merész Gergő
● Dirty Harry – Dési Ádám
● Adults in the Room – Király Júlia
● Örvény – Szekeres Csaba & Szekeresné Gáspár Judit
● Megáll az idő – Benkő Tibor
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 2021-es tanév során 25 TDK dolgozatot adtak le a Budapesti Corvinus
Egyetemen, illetve az ELTE Társadalomtudományi Karán. Ezek közül 4 első, 3 második és 4
harmadik hely született, illetve további 2 dolgozat különdíjat kapott.
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 adományozásra 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. Hagyományosan Erdélybe szokott
ilyenkor utazni a Szakkollégium tagsága, az elmúlt években viszont egyéb szomszédos országok
magyar közösségeit is meglátogatták. 2020-hoz hasonlóan azonban a határon túlra látogatás idén
is elmaradt a járvány következtében, a hagyományos koszorúzást négy végzett és egy aktív tag
vállalta magára. Ugyanakkor a Szakkollégium hagyományainak tiszteletére megszervezésre került
egy hétvégi kirándulás a zempléni térségbe október 8 és 10 között, ahol az Újonnan Felvett tagok
megemlékezést tartottak az október 6-i Aradi vértanúk emlékére.
A Szakkollégium az idei évben 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. A 2021. februári Interkoll ülés a
Széchenyi István Szakkollégium gondozásában került megrendezésre.
A Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány a Kormány 2066/2017. határozata értelmében 300
millió forint támogatásban részesült. 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 élete
fellendült a Szakkollégiumnak.
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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 2020/21 tavaszi és a 2021/22 tanév őszi
félévében a Kormányzati gazdaságtan, a Globális Politika, Pénzügyi közgazdaságtan és
Szociológia sávokon összesen 13 kurzus indult. Ebben a tanévben a Pénzügyi közgazdaságtan
sávot nem sikerült elindítani az újonnan felvetteknek, jelentkezők hiányában. A sávos kurzusok
mellett fél évente 7-8 ismeretbővítő kurzusból választhatott az aktív tagság. A kurzusokon folyó
szakmai munka a hallgatók kurzusbeszámolóinak megírásával és szóbeli védésével fejeződik be.
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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 négy-öt szakmai előadást szervez változatos témákban, ezek az
előadások minden esetben nyitottak, több budapesti egyetemen is meghirdetésre kerülnek. 2021ben – az előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon:
●

2021.03.11. Hogyan tovább, Fidesz? – élet a Néppárton túl

●

2021.03.31. – 2021.04.15. Zöld estek a SZISZ-ben előadássorozat

●

○

03.31. A zöld gondolkodásról

○

04.13. A gyakorlati zöldpolitizálásról

○

04.15. A civil szervezetek fenntarthatóságban játszott szerepéről és lehetőségeiről

2021.04.01. – 2021.04.16. Szocpszicho estek a SZISZ-ben előadássorozat
○

04.01. A játékokról a COVID alatt

○

04.14. A női zsenialitás, mint deviancia

○

04.16. Összeesküvés elméletek és álhírek a COVID alatt

●

2021.04.12. Hol lesz majd lakóhelyünk? – Szociális lakhatás: önkormányzati bérlakások
rendszere

●

2021.05.05. Vállalkozni – de hogyan? Az egyetemisták vállalkozási kedve és lehetőségei

●

2021.09.15. Tálibisztán 2.0: Páriából partnerállam?

●

2021.10.18. SZISZ: Előválasztás értékelő kerekasztal.beszélgetés

●

2021.11.15. Beszélgetés a közgazdasági Nobel-díj díjazottjairól

●

2021.11.22. Hálózatok a popkultúrában és a városban

●

2021.12.20. SZISZ művészeti est: Beszélgetés Reisz Gábor filmrendezővel

A Szakkollégium 2021-ben egy konferenciát is rendezett, a korábbi, 33 éves fennállás tiszteletére
rendezett konferencia folytatásaként a júniusi SZISZ34 szakmai konferenciát. Az esemény azt a
célt tűzte ki, hogy egy egész napos konferencia keretében végzettjeink, korábbi tanári díjazottak,
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Sziszifusz-díjasok és aktív tagok követik egymást az előadói szerepben, hogy bemutassák a
SZISZ-esekre jellemző sokszínűség különböző szeleteit. A program keretei lehetővé tették, hogy
az aktív tagság és az alumni között szorosabbá váljon a kötelék, ahol a szakmai kapcsolatteremtés
mellett a közvetlenebb diskurzusokra is van lehetőség. A 2021-es konferenciának a Széchenyi
István Szakkollégium adta a helyszínét.
A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára 2021-ben összesen 6 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 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 és után. A Téli Tábor hagyományos eseményeit és
hangulatát 2021-ben az online térben igyekezett pótolni január 30-án, és kivételesen az Egy nap
SZISZ nevet viselte. Az alábbi szakmai programok várták a tagságot és az érdeklődőket:

● A halál, mint tabu – Rajkó Andrea (szociológus, tabukutató)
● Brandépítés – Csányi Péter (a Vates Projekt társalapítója), Wettstein Albert (a Munch
alkalmazás egyik ötletgazdája)

● Beszélgetés Hajdú B. István sportkommentátorral
● Önkénteskedés a COVID ideje alatt – Danóczy Blanka (Amigos Alapítvány), Iván Emese
(InDaHouse Hungary)

● A bioetika alapkérdései – Murányi Mátyás (Végzett szakkollégista)
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