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A Szabó Kálmán Tehetségprogram 

 Tehetséges, hátrányos helyzetű és a „közgáz” iránt érdeklődő diákok első 

egyetemi évét megkönnyíteni, vállalati forrásból támogatni őket (tandíj 

vagy megélhetés). 
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A tandíjnak megfelelő összeg + szakmai támogatás 

Azokat várjuk, akiknek a fenti összeg és a megélhetés költségeinek 

kifizetése gátat jelent a felvételinél.  

A közgáz iránt érdeklődők: Corvinusra, ELTECONra jelentkezők 



Mit csinálnak a közgázosok? Mivel 
foglalkozik egy közgazdász? 
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Hogyan jelenik meg ez a 
sokszínűség az egyetemen? 
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Közgazdaságtudomány Gazdálkodástudomány Társadalomtudomány 



Miért jó a Corvinuson vagy az 
ELTE-n tanulni? 

Sokszínű képzés: G, K, T karok 

Magyarország elsőszámú 

gazdasági képzése 

Erős nemzetközi és hazai 

kapcsolatrendszer 
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Erős közgazdaságtudományi képzés 

Kis csoportok ~ középiskolai hangulat 

Corvinus ELTECON 

Piacképes diploma, kiváló tanári kar, sikeres hallgatók, nemzetközi szinten is 

versenyképes képzések 



Miben segít a SZKTP? 
Pénzügyi: első éves tandíj kifizetése vállalati forrásokból 

Szakmai: személyes mentorálás, korrepetálások angolból és más 

tárgyakból (mikroökonómia, matek) 
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A jelentkezés menete 
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2014.11.30. 

• Előzetes regisztráció 

• www.szabokalmanprogram.hu 

2014.12.12. 

• Jelentkezés leadási határideje 

• Benyújtandó dokumentumok a honlapunkon 

2014. Január 
16-18. 

• Szintfelmérő teszt (töri vagy matek) 

• Kötetlen szóbeli beszélgetés 

• Eredmények kihirdetése 



Benyújtandó dokumentumok 

Anyagi helyzetet bemutató dokumentumok: 
 
•  NAV által kiállított igazolás a szülők/gondviselő utolsó két havi  jövedelméről  
•  Munkáltatói igazolás a szülők/gondviselő utolsó két havi fizetéséről  
•  Családi pótlék szelvény  
•  Árvasági/félárvasági/rokkantsági/fogyatékossági juttatásokról igazolás  
•  Önkormányzati igazolás a családban élők számáról  
•  Villany-, fűtés és vízszámla a család utolsó két havi fogyasztásáról 

Tanulmányi eredményeket, szakmai motivációt igazoló dokumentumok: 
 
• 9., 10., 11. év végi bizonyítvány másolata  
• Nyelvvizsga bizonyítványok másolata  
• Házi versenyeken, illetve külsős versenyeken való részvétel és eredmény igazolása felelős tanár 

által  
• Tanári ajánlólevél 
• Pályázati adatlap 
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Keressetek minket továbbra is 
bátran! 
Szabó Kálmán Tehetségprogram 

 Harsányi Dóri   0630 337 4312 

  dora.harsanyi.93@gmail.com 

 Horváth Jani    0620 230 6944 

 iancroat@gmail.com 

  Kövesdy Marci  0670 319 4199

 marton.kovesdy@gmail.com 

 

BCE - Rajk László Szakkollégium 

 Email: diakbizottsag.rajk@gmail.com 

 Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 6.   
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