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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 három-négy szakmai
előadást szervez változatos témákban, ezek az előadások minden esetben nyitottak, több
budapesti egyetemen is meghirdetésre kerülnek. 2020-ban – az előző évekhez hasonlóan – neves
szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon:

●

●

2020.01.29. Beszélgetés Rakovszky Zsuzsával, Kossuth díjas író, költővel
○ Moderátor: Reizinger Zsófia, aktív szakkollégista
○ Helyszín: Három Holló kávéház
2020.02.24. Művészeti kisfesztiválok menedzsmentje - kerekasztal beszélgetés.
○ Gasner Márk- AZURE Reformművészeti Találkozó főszervezője
○ Görög Miklós- UbikEklektik és az UbikFarm főszervezője
○ Balázs József- Zengető építésvezetője és 12 tagú szervezőcsapatának tagja
○ Moderátor: Ostorházi Gellért, aktív szakkollégista
○ Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
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●

●

●

●

2020.02.28. Puha költségvetés a sportban konferencia (Professional Sports and the Soft
Budget Constraint Approach) - a Sportgazdaságtani Kutatóközponttal közös
szervezésben
○ Klaus Nielsen, Professor, Birkbeck – University of London
○ Stefan Szymanski, Professor, University of Michigan
○ Wladimir Andreff, Professor Emiritus, University Paris 1 Panthéon Sorbonne
○ Chair: Rasmus K. Storm, Head of Research at the Danish Institute for Sports
Studies
○ Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem
2020.10.26. A COVID hatása az európai topfutballra
○ Kele János közgazdász, futball-szakíró
○ Havran Zsolt sportközgazdász (Budapesti Corvinus Egyetem, Sportgazdaságtani
Kutatóközpont, adjunktus)
○ Helyszín: online
2020.11.24. Beszélgetés a közgazdasági Nobel-díj díjazottjairól
○ Magyarkuti Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
○ Biró Péter, a KRTK KTI tudományos főmunkatársa, a Mechanizmustervezés
kutatócsoport vezetője
○ Moderátorok: Balázs Ákos és Kovács Ádám, aktív szakkollégisták
○ Helyszín: online
2020.12.02. Beszélgetés Grecsó Krisztián, íróval
○ Moderátor: Reizinger Zsófia, aktív szakkollégista
○ Helyszín: online

A Szakkollégium 2020-ban is megrendezte a szinte már hagyománnyá váló, a korábbi, 32 éves
fennállás tiszteletére rendezett konferencia folytatásaként a májusi SZISZ33 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 2020-as konferencia a koronavírus okozta válság miatt kivételesen az online térben tudott csak
megvalósulni, így a korábbi hagyományként élő állófogadásra nem volt lehetőség, azonban az
online konferencia lehetővé tette, hogy a világ minden pontjáról be tudjanak csatlakozni
széchenyisek az előadásba.

A konferencián az alábbi előadások voltak meghallgathatók:
● Kiváló Tanári Díjasunk előadása: Papp Zsófia - Választási szabályok, képviselői
szerepek és a képviseleti demokráciával való elégedettség

● Patrónus Tanári Díjasunk előadása: Patkós Veronika - A megítélési dimenzió
megváltoztatása - Egy politikatudományi kísérlet műhelytitkai

● Deme Gábor – Társadalmi vállalkozói kompetenciák
● Pálfi Bence - Psychological Science Accelerator - A pszichológusok nagy hadronütköztetője
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● Balázs Zoltán - Új szemléletű magyar politikai eszmetörténet
● Szebik Borbála – Kitiltási gyakorlatok a hajléktalanellátó rendszer intézményeiben.
● Meleg András - Middle Power Down Under Change: aka the shrinking Middle Power
Foreign Policy self-identity of Australia

● Siket Olivér - Kényelmi közlekedés- az időjárás hatása a budapesti autósforgalom
alakulására

● Bedecs Andrea - A Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány tevékenységéről
● Szokolics Dániel – Kossuth Rádió 1988-1990: az elfogultság vizsgálata kvantitatív
módszerekkel

● Székely Anna - Elveszett participáció: a józsefvárosi városrehabilitációs programok
érintettjei között megvalósuló együttműködések elemzése

● Melegh Attila – Miért nő a jóléti versengés globálisan? Demográfiai változások a
globalizáció korában.

● Kozma András - Üzleti információk a vállalati credit managementben.
● Sal Zsombor – Stock Returns and Soccer.
● Németh Péter – A határon túli magyar kisebbségek jogvédelmének aktuális kérdései a
Trianoni Békediktátum 100 évfordulójának előestéjén

● Forró Krisztina – A CEO létről valamint a vírus kezeléséről
● Balázs Ákos - A mérsékelt szavazó átka. Ideológiák és távolmaradás egy racionális
szavazási modellben

● Murányi Mátyás & Raptis András – A budapesti kerékpáros közlekedés szállópor
kitettségének mérése

● Komándi Krisztián – A Nudge témakörében
● Fajth Veronika - Dimensions of migrant integration in Europe
● Gyöngyösi Nelli – The power of encouragement
Helyszín:
Időpont: 2020.05.30.

online

A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára 2020-ban összesen 21
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 koronavírus-járvány miatt az események egy része még előben tudott megvalósulni,
azonban a márciusi időszaktól kezdődően ezen kiscsoportos, interaktív alkalmak helyet találtak
az online térben is.
-

Az Egyesült Államok alkotmányának olvasatai
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-

-

-

- 2020.02.12. Tartotta: Kovách Fülöp
Klímamenekültek és megélhetési kivándorlók - Betekintés a közel-keleti és szubszaharai
migrációs trendekbe
- 2020.02.17. Tartotta: Schlett Bálint
A magyar választási rendszert átalakulás 1990 óta
- 2020.02.26. Tartotta: Csernák János
Mi a neoliberalizmus
- 2020.03.03. Tartotta: Zsiros Egon
A világrend csendes győztesei
- 2020.03.04. Tartotta: Meleg András
Válság Venezuelában
- 2020.04.09. Tartotta: Kőrösi Péter
Hazai attitűdök a melegekkel kapcsolatban: homofóbia vagy homonegativitás?
- 2020.04.14. Tartotta: Seres Artúr
A centrális erőtér vége
- 2020.04.23. Tartotta: Csernák János és Tordai Dániel
Machine Learning modellek szisztémasorozat
a) Bevezetés a prediktív modellezésbe - regressziós modellek
b) Döntési fák
c) Random Forest
A fekete arany zuhanása
- 2020. 10. 29. Tartotta: Kovács Ádám
Oroszország, revizionista nagyhatalom vagy ostromlott erőd?
- 2020. 09. 30. Tartotta: Kovách Fülöp
Átnevelőtáborok Hszincsiangban
- 2020. 10. 07. Tartotta: Kőrösi Péter
Beszélgessünk a közösségi hitelekről!
- 2020. 10. 14. Tartotta: Rajka László
A gyarmatosítás közgazdaságtana
- 2020. 10. 22. Tartotta: Sármány Áron
A választói döntés racionális modelljei
- 2020. 11. 23. Tartotta: Balázs Ákos
A modern monetáris elmélet kritikája
- 2020. 11. 30. Tartotta: Zsiros Egon
Mi lesz veled, “bulinegyed”?
- 2020. 11. 04. Tartotta: Báthy Zsombor
Kell-e nekünk szabadalom?
- 2020. 11. 11. Tartotta: Mező Kata
A szociálpszichológia alapvetései, kitekintés a Covid-helyzetre
- 2020. 11. 18. Tartotta: Járay István

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
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jutalmazása, hiszen az év közbeni kurzusokra írt beszámolók legjobbjai közül a jelenlévők
megválaszthatják az az évi legjobb beszámolót. A Téli Tábornak 2020-ban január 30. és február
2. között Cegléd adott helyet, az alábbi programokkal:

● Politika a magyar irodalomban - Nyáry Krisztián, Balogh Ákos Gergely
● Hogyan kommunikáljunk a klímaváltozásról? - Dr. Bartholy Judit (földtudományok),
Dr. Lányi András (humánökológus), Dudás Gergely (volt Index főszerkesztő), Hevesi
Flóra (Greenpeace munkatárs)

● Modernkori rabszolgaság - Dr. Nagy Beáta, (a BCE egyetemi professzora, a
magyarországi gender studies kiemelkedő kutatója), Mihalkó Viki (a HAND szövetség
munkatársa)

● A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei (Dr. Trinh Anh Tuan, a BCE
egyetemi professzora, a Corvinus Fintech Center vezetője)

● Hogyan legyen saját sörfőzdéd? (a Monyo sörfőzde főzőmesterei)
● 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. A minden
évben megrendezésre kerülő Nyári Tábor hagyománya azonban a koronavírus-járvány miatt
2020-ban elmaradt. A Nyári Tábor hagyományos eseményeit és hangulatát a kollégium Ménesi
úti épületének kertjében igyekezett pótolni a Szakkollégium tagsága a nyár utolsó hétvégéjén
tartott eseménysorozat keretein belül csapatépítéssel, szakmai beszélgetésekkel és az Újonnan
Felvett évfolyam köszöntésével.
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 2020-as Piknik Móron került megrendezésre, itt köszönthetett a
tagság számos egyetemi oktatót, történészt, írót és végzett szakkollégiumi tagot. A program
részeként többek közt az alábbi beszélgetések kerültek megrendezésre.

● Fekete Balázs - Közép-Európa és az autokratikus jogelv, Péter László munkássága
● Szalai Péter és Both Vilmos - A Széchenyi István Szakkollégium alapítása,
rendszerváltás, múlt, jelen, jövő...

● Nyirkos Tamás - Megfigyelés és ideológia
● Egeresi Zoltán - Kurdok a Közel-Keleten és Törökországban és az európai baloldal
kapcsolata

● Balogh Ákos Gergely és Nyáry Krisztián - Szobordöntés és emlékezetpolitika
● Szalai Máté - Baranyi Tamás - A koronavírus világpolitikai hatásai; politikai tudomány
vs. történészek vita
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A Szakkollégium az őszi félév folyamán rendezi meg a szintén hagyományos Őszi Szakmai
Hétvégét. Ennek keretein belül általában a tagság közösen elvonul egy hétvége erejéig és
szakmai beszélgetéseken, illetve előadásokon vesz rész, melyek szervezői a Szakkollégium
tagjai. A tagság legtöbbször meghívott előadókkal, szakértőkkel, oktatókkal is találkozhat ezen
az eseményen. Az Őszi Szakmai Hétvége 2020-ban a vírushelyzetre való tekintettel a
Kamaraerdőben került sor, az alábbi, a szakkollégium Szakmai- és Tudományos Tanácsának
tagjai által szervezett programokkal.

● Viselkedési közgazdaságtan – Kiszámítható irracionalitás – Kovács Ádám és Balázs
Ákos

● Szociopoly - társadalmi felelősségvállalást és szolidalitáselősegítő program – Mező
Kata, Kőrösi Péter, Murányi Mátyás

● Az állam korlátai – ideológiák és újraelosztás – Zsiros Egon
● Kül- és nemzetközi politikai szimuláció – Kőrösi Péter és Szombath Kitti
● Klímapolitika az idő szorításában – Murányi Mátyás és Balázs Ákos
● Reform SZISZ 2022 – Gazdaságpolitikai workshop – Zsiros Egon
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 2020-as tanév során 26 TDK dolgozatot adtak le a Budapesti Corvinus
Egyetemen, az ELTE Társadalomtudományi és Természettudományi Karán, az ELTE Pedagógia
és Pszichológiai karán, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központban és
az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián. Ezek közül 7 első, 5 második és 3 harmadik
hely született.
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. Hagyományosan
Erdélybe szokott ilyenkor utazni a Szakkollégium tagsága, az elmúlt években viszont egyéb
szomszédos országok magyar közösségeit is meglátogatták. A nyári táborhoz hasonlóan azonban
a határon túlra látogatás is elmaradt a járvány következtében. Ugyanakkor a Szakkollégium
hagyományainak tiszteletére az Újonnan Felvett tagok a Batthyány Lajos-örökmécsesnél
megemlékezést tartottak október 6-án az Aradi vértanúk emlékére, majd a Szakkollégium
épületében szerveztek programot, ahol a külhoni magyarságról való beszélgetés mellett erdélyi
ételeket és italokat fogyasztottak.
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 2020 februári Interkoll ülés a
Széchenyi István Szakkollégium gondozásában került megrendezésre.
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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.

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 2019/20 tavaszi és a 2020/21 tanév őszi
félévében a Kormányzati gazdaságtan, a Globális Politika, Pénzügyi közgazdaságtan és
Szociológia sávokon összesen 16 kurzus indult. 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 három-négy szakmai előadást szervez változatos témákban, ezek az
előadások minden esetben nyitottak, több budapesti egyetemen is meghirdetésre kerülnek. 2020–ban az
előző évekhez hasonlóan – neves szakembereket köszönthettünk az alábbi előadásokon:

●

2020.01.29. Beszélgetés Rakovszky Zsuzsával, Kossuth díjas író, költővel

●

2020.02.24. Művészeti kisfesztiválok menedzsmentje - kerekasztal beszélgetés.

●

2020.02.28. Puha költségvetés a sportban konferencia (Professional Sports and the Soft
Budget Constraint Approach) - a Sportgazdaságtani Kutatóközponttal közös
szervezésben

●

2020.10.26. A COVID hatása az európai topfutballra

●

2020.11.24. Beszélgetés a közgazdasági Nobel-díj díjazottjairól

●

2020.12.02. Beszélgetés Grecsó Krisztián, íróval

A Szakkollégium 2020-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 díjazottak, Sziszifusz-díjasok és aktív tagok követik egymást az
előadói szerepben, hogy bemutassák a SZISZ-esekre jellemző sokszínűség különböző szeleteit. A
program kerei 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 2020-as
konferencia szerves része volt egy álló fogadás, melyre a szakkollégium tanára voltak a hivatalos
vendégek.
A Szakkollégium az első- és másodéves egyetemisták számára 2020-ban összesen 12 SZISZtémát
szervez. A kiscsoportos, interaktív kurzusok célja az egyetemen nem vagy nehezen megszerezhető
többlet tudással 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
felvételizők 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 2020-ban január 30. és február 2. között Cegléd adott helyet, az
alábbi programokkal:
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●

Politika a magyar irodalomban - Nyáry Krisztián, Balogh Ákos Gergely

●

Hogyan kommunikáljunk a klímaváltozásról? - Dr. Bartholy Judit (földtudományok),
Dr. Lányi András (humánökológus), Dudás Gergely (volt Index főszerkesztő), Hevesi
Flóra (Greenpeace munkatárs)

●

Modernkori rabszolgaság - Dr. Nagy Beáta, (a BCE egyetemi professzora, a
magyarországi gender studies kiemelkedő kutatója), Mihalkó Viki (a HAND szövetség
munkatársa)

●

A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei (Dr. Trinh Anh Tuan, a BCE
egyetemi professzora, a Corvinus Fintech Center vezetője)

●

Hogyan legyen saját sörfőzdéd? (a Monyo sörfőzde főzőmesterei)

●

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
száma:

300

tevékenységből részesülők

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.
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A felhasznált pályázatok:
Támogatási program elnevezése

Adomány a Széchenyi István Szakkollégium Alapítvány
működésének támogatása céljából

Támogató megnevezése

Közép-Európai Egyetem

Támogatás forrása (X)

központi költségvetés
önkorm. költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

x

Támogatás időtartama

2020. január 1- 2020. június 30.

Támogatás összege (HUF)

250000 Ft

Támogatás típusa (X)

ebből tárgyévre jutó

250000 Ft

tárgyévben felhasznált

250000 Ft

tárgyévben folyósított

250000 Ft

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált
összeg jogcímenként

x

személyi

250000 Ft
dologi
felhalmozási
összesen

250000 Ft
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