Közhasznúsági melléklet a 2020. évre

1. A szervezet azonosító adatai:
Név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Székhely: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.
Bejegyző határozat száma: 96 pk.61265/1996/2
Nyilvántartási szám: 14150/1996
Adószám: 18157918-2-41
Képviselő neve: Szalai Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
2020 mérföldkőnek számít az MCC negyed évszázados történetében: az Országgyűlés törvényi
szinten köteleződött el a tehetséggondozással kapcsolatos céljaink mellett, ami nemcsak viszszaigazolja eddig végzett munkánkat, hanem új lehetőségeket is nyit tevékenységünk kiteljesítésére mind földrajzi, mind tartalmi szempontból. Az MCC 2020-ban megkezdhette azt a távlatos tervezést, amelynek eredményeként a Kárpát-medencei tehetséggondozás első számú intézményévé vált és a lehető legtöbb magyar fiatal számára biztosíthatja saját tehetsége kibontakoztatását.
Ezzel egyidőben a Magyar Állam jelentős vagyont bízott az MCC-re: átadta intézményünknek
a MOL Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényeinek 10-10 százalékát, ezáltal biztosítva az
intézmény hosszú távú és független működését. Az MCC törekvése, hogy a kezelésébe került
részvénytulajdon változatlanul hagyása mellett, annak hozamait felhasználva, hosszú távon biztosítsa ingyenes, így minden érintett számára elérhető tehetséggondozó, szellemi kultúraközvetítő programjainak fenntarthatóságát. Emellett több állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogát
(több megyeszékhelyen lévő, nagy presztízsű épület mellett a budapesti Somlói úton található,
jelenlegi épületegyüttesünkét) is megkaptuk az államtól.
A megújulással párhuzamosan az MCC szervezete és testületei is átalakultak. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány világszerte bevett gyakorlat szerint közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá alakult, amely működési forma intézményi értelemben biztosítja a tehetséggondozás
működéséhez szükséges stabil, kiszámítható környezetet. Az MCC Alapítvány elnöke Dr. Orbán Balázs lett, Szalai Zoltán főigazgatóként folytatta munkáját. Rajtuk kívül a kuratórium
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tagja Dr. Lánczi András, Madarász László és Szakács Áron. A Felügyelő Bizottság elnöke dr.
Deli Gergely, tagjai Kovács-Osváth Zoltán és dr. Hegedűs Levente. Az alapítvány vagyonellenőre dr. Korim Balázs.
De a 2020-as évet nemcsak a távlati célokat szem előtt tartó stratégiai építkezés, hanem a koronavírus-járvány is nagyban meghatározta. A kurzusokon való személyes részvételt és a kollégiumi bentlakást ellehetetlenítő körülményekhez az MCC diákjai és munkatársai felkészültségükkel és rugalmasságukkal hamar alkalmazkodni tudtak: oktatási tevékenységünk nagy
részben áttevődött a digitális térbe, diákjaink közösségi élete is átterelődött a virtualitásba.
Főbb eredményeink:
Az MCC az általános iskolásokat célzó Fiatal Tehetség Programmal 2020 végén 10
magyar városban (Budapest, Beregszász, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Pécs,
Sepsiszentgyörgy, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém) összesen 750 diákkal vagyunk jelen.
A Középiskolás Programban egyidőben Magyarországon és Erdélyben 1986 középiskolás diák vesz részt.
2020 tavaszán 187 hallgató vett részt az Egyetemi Program képzésein, az őszi félévben pedig 214 hallgató kezdte meg tanulmányait Magyarországon és Erdélyben.
A budapesti Egyetemi Program keretében az őszi félévben a megújult struktúrájú
Iskolarendszer 32 kurzussal indult el, ahol oktatóinkat javarészét már főállású munkatársként köszönthettük. A kolozsvári Egyetemi Program őszi félévében a szakirányos rendszeren belül 5 kurzus indult.
Az Egyetemi Programon belül a szakirányok átalakultak iskolákká, így létrejött a
Jogi Iskola, a Média Iskola, a Társadalom- és Történettudományi Iskola, a Közgazdasági Iskola, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, valamint az MCC – Mindset
Pszichológia Iskola.
2020 legvégén már 6 iskola, 16 műhely és 3 szakirány működött az MCC Egyetemi
Programján belül.
A Roma Tehetség Programban 2020-ban 21 középiskolás és 15 egyetemista vett
részt folyamatosan.
Megalakult az MCC alumni-rendszerét új alapokra helyező Karrier- és Szakmai Fejlesztési Központ.
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Két új intézet is létrejött az MCC-n belül: a Klímapolitikai Intézet és a MagyarNémet Intézet az Európai Együttműködésért.
Kiszélesedő nemzetközi kapcsolataink szervezését önálló igazgatóság végzi. A
2020-as őszi félévben – a járványhelyzet ellenére – négy diákunkat tudtuk szakmai
gyakorlatra külföldre küldeni és folyamatos tárgyalásban vagyunk, hogy 2021-re a
többszörösére növeljük ezt a számot. 2020 őszétől négy egyesült államokbeli kutató vesz rész Budapesten az MCC és a Hungarian Foundation közös, egy éves ösztöndíjprogramján. Sajnálatos módon a fizikai jelenlétre tervezett MCC Budapest
Summit rendezvényünk 2020-ban csak online formátumban valósulhatott meg.
Két új intézet is létrejött az MCC-n belül: a Klímapolitikai Intézet és a MagyarNémet Intézet az Európai Együttműködésért.
Számos előkészítő munkafolyamat is kezdetét vette 2020-ban, ezek eredményei 2021-től fokozatosan mutatkoznak majd meg:
Földrajzi terjeszkedés előkészítése
Az MCC hosszútávú célja, hogy Kárpát-medence szerte 35 (19 magyarországi és 16
külhoni) helyszínen jelenlévő tehetségtámogató intézmény legyen. 2021 szeptemberében 14 magyarországi, 1 kárpátaljai és 7 erdélyi helyszínen tervezi elindítani
képzéseit, melyekhez a szükséges emberi és műszaki infrastruktúra felkutatása, a
kiválasztott kollégák képzésének elindítása és az alkalmas ingatlanokra való szerződéskötések előkészítése már kezdetét vette.
2021 szeptemberében öt magyarországi egyetemi városban (Győr, Pécs, Szeged,
Debrecen, Miskolc) minden érintett korosztály számára elérhető legyenek az MCC
képzései. Az egyetemi városokon kívül középiskolás program regionális központ,
illetve álltalános iskolás felső tagozatos diákok számára Fiatal Tehetség Program
központok előkészítése zajlott Szombathelyen, Zalaegerszegen, Veszprémben, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Kecskeméten és Békéscsabán.
Szeptemberben sikerült elindítani az MCC Fiatal Tehetség Programját Sepsiszentgyörgyön, illetve tovább üzemeltetni a beregszászi régióközpontunkat, ugyanakkor
a külhoni jelenlét növelésének 2021-ben erős korlátott jelentett a határokon való átjutás gyakorlatilag lehetetlenné válása. A lehetőségekhez mérten fizikai infrastruktúra és humánerőforrás feltérképezése zajlott 2021-ben.
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Nemzetközi programok és kapcsolatok kiszélesítése
Nemzetközi tevékenységinknek két kiemelt célja van: kiváló külföldi előadók Magyarországra hozása és magyar diákok külföldi fejlődésének támogatása. A járványhelyzet alakulása miatt az utazások jelentős részét a helyzet normalizálódásáig halasztani kellett. Kiemelt előkészítő tevékenység zajlott az MCC Visiting Fellow
program kidolgozására, mely két héttől egy évig terjedő időtartamra szóló vendégkutatói ösztöndíjat kínál nemzetközileg kiváló kutatók és szakemberek számára, lehetőséget biztosítva a bevonódásra az MCC tevékenységébe.
Oktatási és nevelési koncepció kiszélesítése
Az MCC oktatási és nevelés programjainak jellegzetessége a kis létszámú, személyre szabott formátum. A földrajzi kiszélesítés mellett fontosnak tartjuk, hogy az
MCC-ben felhalmozott megszerezhető tudás a lehető legszélesebb kör számára elérhető legyen.
A széleskörű ismeretterjesztés, elérhető és könnyen feldolgozható tudás átadására
indítottuk el Corvinák elnevezésű magazin-blogunkat, ahol napi rendszerességgel
jelenítünk meg társadalomtudományi területekről, a diákokat és a szélesebb közönséget is érdeklő írásunkat. Szeptember végi indulása és 2020 vége között a felületre
összesen 131 írásos tartalom, 13 podcast és 5 ismeretterjesztő videó került ki, ezzel
összesen 18749 egyéni látogatót értünk el, akik közül 2500 folyamatosan visszajáró
tartalomfogyasztó.
Oktatási programunk kiszélesítésre indítottuk el MCC+ elnevetésű fejlesztésünket
is, melynek célja egy olyan közösség létrehozása, akik számára szorgalmuk és tehetségük jutalmaképpen elérhetőek lesznek az MCC oktatási tartalmai egy online
felület és számos offline találkozó segítségével.
Az oktatási és nevelési tevékenység földrajzi kiszélesítése mellett szükségessé vált
az eddig követett szakmai koncepció felülvizsgálata, a megnövekedett igénybevételhez és lehetőségekhez való igazítása. A témában széleskörű egyeztetésbe kezdtünk az MCC munkavállalói, oktatói és tanácsadói között. A megkezdett munka
2021-ben az MCC Nevelési Koncepció dokumentumában fog testet ölteni.
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.tv.2.§ (1) bekezdés, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. preambuluma, 1. §
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Általános iskolás, középiskolás és egyetemi tanulmányait végző, hazai és határon túli magyar
diákok, külföldi egyetemi hallgatók.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Fiatal Tehetség Programban részt vevő általános iskolások száma: 750 fő;
Középiskolás Programban részt vevő középiskolások száma: kb. 1990 fő;
Egyetemi Programban részt vevő egyetemi hallgatók száma (külsős, bentlakó): 214 fő;
Roma Tehetségprogram: 36 fő;
Kolozsvári Egyetemi Program: 44 fő;
Vezetőképző Akadémia: 47 fő
Vitaakadémia: 16 fő
egyéb képzési programokon részt vevő hallgatók (alumni, posztgraduális képzések, konferenciák): kb. 1500 fő.
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1. Fiatal Tehetség Program
A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja (FIT Program) 2015 óta nyújt felső
tagozatos általános iskolásoknak komplex tehetséggondozó képzést. Programunk a gazdagítás
módszertanával dolgozik: diákjainkat napjaink fontos területeivel ismertetjük meg. Célunk,
hogy feltérképezzük az egyéni érdeklődési köröket, fejlődési igényeket és lehetőségeket. Moduljaink egymásra épülnek, egyre mélyebb jártasságot, tudást céloznak meg. Pedagógiánk a
learning by doing, a cselekedve tanulás elvét helyezi középpontba. Diákjaink képzésünkön a
nem-formális edukáció eszközeivel, a tantermi oktatásban nehezebben megvalósítható munkaformákkal (páros és csoportmunka, projektfeladatok stb.) találkozhatnak, és nagy hangsúlyt
fektetünk a játékosságra, az élménypedagógiára is.
Képzésünk blended-learning, vagyis a kombinált oktatás alapján működik, a kontaktalkalmakat
e-learning-tananyagok támogatják. A munkaformák és az oktatáshoz használt módszertani és
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tárgyi eszközök révén diákjaink célorientált, tudatos magatartást sajátíthatnak el az internet és
az okoseszközök használatában, illetve a kreatív gondolkodás és az asszertivitást erősítő csoportmunka készségét is fejleszthetik.
A FIT Program során a diákok fejlődési ívét folyamatosan nyomon követjük, és a szülőkkel, az
érintett pedagógusokkal egyeztetve minden félévben összefoglaló riportok segítségével értékeljük. Célunk, hogy a FIT Program képzési időszakának végére diákjaink megtalálják érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb kibontakozási lehetőségeket, illetve széles rálátással és gyakorlati tapasztalatokkal bírjanak mindennapi világunkhoz szervesen kapcsolódószakterületeken, és ezek mellett a későbbi tudatos pályaválasztást is elősegítsük.
Az összetartozás megélését segítik a régiókon átívelő közös programok: tapasztalataink alapján
életre szóló barátságokat és élményeket adhatnak a külhoni magyar diákokkal való találkozások. A szemléletformálást konkrét programokkal is segítjük, így a karácsonyi időszakban karitatív akciókba vonjuk be minden központunk diákjait. A központok tág keretek között nyújthatnak segítséget a rászorulóknak: ez lehet ruhagyűjtés, idősek otthonában előadott műsor, karitatív kézműveskedés vagy mézeskalácssütés. Fontos, hogy közösségben végzett segítő tevékenység legyen, aminek teljes folyamatát és hatását láthatják a diákok.
Képzésünkben 2020 végén 10 városban (Budapest, Beregszász, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sepsiszentgyörgy, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém) összesen 750 diákkal vagyunk jelen.
A FIT Programot érintő legfontosabb fejlemények a következők voltak a 2020-as évben:
Sikeresen elindítottuk első erdélyi központunkat Sepsiszentgyörgyön 25 diákkal.
A járványhelyzet következtében 2020 tavaszán digitális oktatásra állt át a FIT Program minden képzési központban.
A rendkívüli helyzet jelentette nehézségek ellenére sikeres toborzást zártunk 2020
őszén, az új jelentkezőkből minden városban 25 fős csoportokat tudtunk kiválasztani.
2020 novemberében el tudtuk indítani új helyszínen, a debreceni központban is képzésünket, és előkészítettük a székesfehérvári oktatási centrumunkat is.
Új oktatókkal, regionális és központi munkatársakkal gazdagodott csapatunk.
A FIT Program életében fontos változásokat jelentett a 2020-as év, ugyanis két új központot
hoztunk létre (Sepsiszentgyörgy és Debrecen), ami a Program munkatársi és oktatói stábjának
bővülését is eredményezte.
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Központi 7 fős stábunk létszáma nem változott, azonban az év elején 20 fős regionális munkatársi állományunk év végére új régióvezetők és regionális asszisztensek bekapcsolódásával kibővült 25 főre. Oktatói csapatunk 58 fős volt az év során, és 10 angoltanár is segíti munkánkat.
Az MCC területi bővülésével párhuzamosan több városunkban (Pécs, Miskolc, Debrecen) már
képviseletvezetői segítségre is számíthatunk munkánk során.
A FIT Program az Oktatási Tervében meghatározottak alapján az egyre mélyülő struktúrák elvét követi: az olyan kulcsterületek, mint a pénzügyi vagy az egészségügyi tudatosság, több évfolyamon is megjelennek, egyre összetettebb tudástartalmat közvetítve. Míg az ötödikesek szerencsejátékok és hamis bankjegyek felfedezése révén értik meg a pénz fogalmát, a hatodikosok
már a banki termékekkel is találkoznak, vállalkozást szimulálnak, a hetedikesek a start-upokkal
ismerkednek meg. Az egészségügy esetében az elsősegélynyújtás után a függőségekkel, majd
a táplálkozástudatossággal és a betegségmítoszokkal is foglalkoznak. A jobb elmélyülést és az
egyéni érdeklődési körök kibontását segíti, hogy míg az első két évfolyamon 25 gyerek közösen
dolgozik a kurzusokon, hetedik-nyolcadikban már a kiscsoportos foglalkozások dominálnak.
A módszertan – főleg az első két évben – a cselekedve tanulás, a learning by doing elvére épül:
a gyerekek játékos foglalkozásokon, élménypedagógiai eszközök révén a tudományterületeken
kézzelfogható tapasztalatokat szereznek. A Természettudományos kísérletek kurzus a kémiai
alapfogalmak megismerésén túl két szombaton átnyúló, közös laborgyakorlatot jelent, az Élménybiológia pedig csirkeszárnyak boncolásával segíti a tudomány megértését és átélhetőségét.
A módszertan a legtöbb képzésnél kooperációs és kooperatív munkaformákhoz kapcsolódik: a
Digitális média kurzuson például gyerekek kis csoportokban készítenek reklámfilmet, amit aztán a többi csapattal versengve prezentálhatnak az oktatónak. A közös munka, az eredmények
és ötletek közösségi előtti megjelenítése az előadói készségeket, a magabiztos kiállást is erősíti.
Lényeges eleme a FIT-foglalkozásoknak a lokálpatrióta személet kialakítása, így számos kurzus külső helyszínen is megvalósul: a Város alkotója foglalkozás helyi képzőművészeti alkotások felfedezésére hív, a Tech-guru helyi vállalkozás vagy labor meglátogatását jelenti, míg a
Rejtélyes építészet az épített környezet kiemelkedő alkotásait mutatja be. A helyi közösség megismerésén túl kiemelt cél a teljes magyarságnak mint határokon átívelő, nagyobb közösségnek
a megértése, megélése és tudatosítása is. A közelmúlttal foglalkozó Képes történelem vagy a
távolabbi századokba kalauzoló Történelmi nyomozások is ezt a törekvést segítik, ahogy a néptánc, a népi kultúra felfedezése, illetve a közös táborok is.
A 2020-as év legnagyobb oktatási kihívását a digitális átállás jelentette. Itt három alapelvet
tartottunk szem előtt:
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1. A folyamatos kapcsolattartás és közösségi munka elve – ezt szolgálták a digitális
platformokon szinkron módon megvalósuló kurzusok, amelyek biztosították az
oktatás folytonosságát. Emellett online közösségépítő alkalmakat is szerveztünk
minden városban.
2. A személyre szabott haladás elve – E-learning-rendszerünk olyan további anyagokat, plusz feladatokat kínált diákjainknak, amik a saját érdeklődési körök szerinti további elmélyülésre is lehetőséget adtak.
3. A személyes értékelés elve – Oktatóink és régióvezetőink révén személyre szabottabb visszajelzéseket kaptak az új munkarend során is diákjaink.
A FIT Program legfontosabb 2020-as eredménye, hogy a márciustól bevezetett digitális átállás
biztosítani tudta az oktatási célok megvalósulását, a helyi közösségek megmaradását és megerősödését. A nyári tábor helyett regionális élménynapokat szerveztünk, így a közösségépítés
és a játékos oktatási alkalmak 2020-ban sem maradtak el.
A Program személyiségfejlesztő hatását és népszerűségét a diákok körében a pszichológusok
által készített elemzés is alátámasztja, ez a 2020-as évről többek közt megállapítja, hogy a diákok digitális kompetenciáinak fejlődését támogatják a kurzusokhoz tartozó online feladatok és
gyakorlatok – felmérésünk szerint 84,8%-uk szívesen is kapcsolódik a kiegészítő online tartalmakhoz.
A FIT-es diákok exponenciális fejlődése párhuzamosan haladt a serdülőkori változások természetes fejlődési ütemével, ugyanakkor a Program hozzáadott értéke külön is kimutatható, ahogy
ez a szülők és munkatársaink visszajelzéseiből is kiderült. Ezek nyomán a gyermekek fejlődése
a nyitottság tekintetében a legszembetűnőbb. A Programban előre haladva egyre nyitottabban
szemlélik önmagukat, saját készségeiket, tapasztalásaikat és a külvilágot is. Emellett az érdeklődési horizont szélesedése, a jobb idő- és feladatbeosztás is megfigyelhető náluk.
2020-as visszamérésünk szerint a diákok 94,2%-a várja hétről hétre a következő oktatási alkalmat. Ebben vélhetőleg az is közrejátszik, hogy a felmérésben résztvevők mintegy 93,8%-ának
több barátja is van a Programon belül. Ugyanezen vizsgálat szerint egyébként már az első félévben pozitív attitűd alakul ki a résztvevőkben a képzés irányába: a szeptemberben felvételt
nyert évfolyam diákjainak 94,3%-a elégedett a Programmal, 97,4%-uk pedig kifejezetten hasznosnak találja az itt tanultakat.
Fontos eredményünk, hogy a személyes toborzási alkalmak szűkös lehetőségei ellenére 2020
őszén minden városunkban többszörös túljelentkezéssel számolhattunk, így a Program híre eljuthatott a szélesebb közönség felé. Összesen 420 diák jelentkezett programunkba 2020 őszén.
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2. Középiskolás Program
Az MCC 2002-ben indult Középiskolás Programja Kárpát-medence-szerte kínál távoktatáson
és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést a középiskolás korosztály legtehetségesebb diákjai számára.
A Program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú
karrierút tervezéséhez is. A képzési tematika összeállításakor az MCC azokra a témakörökre és
készségekre helyezi a hangsúlyt, amik a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de
az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik. Az oktatás mellett a diákok számára téli és
nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat és szakmai klubdélutánokat szervezünk, ahol az
MCC közösségéhez csatlakozhatnak. A programban való részvétel rugalmas a középiskolások
számára. Rendkívül gazdag képzési kínálatunkból a diákok saját igényeik és egyéni tanulási
terveik alapján választják ki azokat a modulokat, amelyek segítik őket a fejlődésükben, tanulmányi céljaik elérésében.
A Középiskolás Program 2020-as éve főként a járványügyi helyzet okozta digitális átállás folyamatos fejlesztéséről, valamint a 2020 őszétől kezdődő szervezeti bővülés szakmai és infrastrukturális előkészítéséről szólt.
2020 márciusától a szombati képzési alkalmak digitális térben folytatódik.
Képzési formátumaink szakmai, pedagógiai koncepciójának átdolgozására (előadások,
viták, workshopok, beszélgetések) fókuszáltunk az átállás idején.
Új digitális képzési formátumokat dolgoztunk ki (pl. környezetvédelmi szimulációs
játék online formában).
Képzési koncepciót dolgoztunk ki mind szakmai bővítés, mind pedig volumen bővítés
tekintetében.
Előkészítettük Budapest mellett 20 városban tervezett regionális központok nyitását.
A 2020-as évet három főállású kollégával indítottuk és hat kollégával zártuk. Csatlakozott a
csapathoz egy programkoordinátor (a már meglévő két kolléga mellé), illetve egy projektkoordinátor munkatárs, aki az adminisztratív, pénzügyi feladatokért felelős. Ez fontos előkészítése
a 2021-es bővülésnek, amelynek keretén belül minden vidéki központunkba egy-egy főállású
munkatárs csatlakozása várható a Középiskolás Programhoz.
A Középiskolás Program keretében számos partnerrel működünk együtt mind a szakmai programok, rendezvények megtartása, mind pedig a diákok képzési lehetőségeinek bővítése céljából. Programunkban jelenleg is több mint 300 középiskolából vesznek részt diákok Kárpát9

medence-szerte, így a középiskolákkal való kapcsolattartás és partneri együttműködési viszony
kialakítása is állandó feladatunk.
Együttműködő partnereink a teljesség igénye nélkül:
Csányi Alapítvány a Gyermekekért;
Nemzeti Emlékezet Bizottsága;
Nemzeti Hauszmann Program;
Nemzeti Ifjúsági Tanács;
Pénziránytű Alapítvány.
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Időpont

Cím (Fb esemény)

Előadó

Fényképes hírösszefoglaló

2020. január

Érettségin innen, diplomán

Derényi András

https://mcc.hu/hir/erettsegin-innen-diploman-

(személyes)

túl

tul

A jövő mindenkié! Pálya-

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/palyaori-

orientációs Nyílt Nap
Továbbtanulás, karrier ta-

entaciosnap-ekp-kolozsvar
Dr. Batiz Enikő

nácsadás
Szabó Norbert
Kitartás, motiváció, siker
2020. február

Emlékezet és elbeszélés

(személyes)

Györffy Kinga

https://mcc.hu/hir/emlekezet-elbeszeles

Dr. Földváryné
Kiss Réka
Fókuszban a Brigád - Téli

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/fokusz-

Tábor:
Önismereti, önbizalomfej-

banabrigad-ekp-telitabor
Marosán Csaba

lesztő workshop
2020. március
(online)
2020. április

Tudatossággal a környeze-

Dr. Kövér

tünkért

László

Határ a csillagos ég!

Dr. Ferencz

https://mcc.hu/hir/online-kp-szombat

https://mcc.hu/hir/hatar-a-csillagos-eg

Orsolya

(online)
Utazz velünk!
Átalakuló, modern közlekedés
Üzleti stratégiai modellek

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/onlineFöldes Dávid
Szűcs Endre
Grüman Róbert
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ekp-szombat

Csináld okosan, alakítsd az
arculatot és építsd tudatosan a turizmust
2020. május
(online)

Érveléstechnika- és vitatré-

Szemere Alexandra

ning

https://mcc.hu/hir/ervelestechnika-vitatrening1

OFFline/ONline
Sorozatok fiataloknak/ról/tól
Médiatudatosság

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/onlineDr. Keszeg Anna

ekp-szombat-majusban

Egry Bertalan
Bostis-Minda Judit

Reklámpszichológia, reklámkampányok
2020. június
(személyes)

Évzáró (járványhelyzetre

Vecsei H. Miklós

https://mcc.hu/hir/kp-evzaro-2020

való tekintettel csak a végzősök számára hirdettük
meg)

2020. június
(online)

Covido, ergo Zoom - Tanévzáró rendezvény:

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/online-evFehér Tibor Dániel

zaro-ekape

Perfekcionizmus egy diák
életében
2020. augusztus

e-KP Nyári Tábor:

(személyes)

Karikatúra rajzoló

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/ekp-nyariKönczey Elemér

tabor-valaszuton

workshop
2020. szeptember
(személyes)
2020. szeptember
(online)

Politikai bokszmérkőzés a

Dr. Magyarics Ta-

https://mcc.hu/hir/politikai-bokszmerkozes-a-

Fehér Házért

más

feher-hazert-1

Narrátorunk: a Történelem

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/ekp-nar-

- Tanévkezdő rendezvény:

ratorunk-a-tortenelem-tanevkezdes

Mi zajlik a nagyvilágba?

Dr. Varga Gergely

Aktuális amerikai belpolitika
Történelmi tanulságok, tár-

Dr. Fónagy Zoltán

sadalmi következmények a
nagy világjárványok után
Mit tanítsunk az iskolában?
Kooperatív kisokos szom-

Dr. Kopp Erika
Dr. Kálmán Ungvári Kinga

bat délutánra
2020. október

Képernyőre feszülve

Pelle Veronika
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https://mcc.hu/hir/kepernyore-feszulve-1

(személyes)
2020. október
(online)

Mi választjuk, hova tarto-

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/oktoberi-

zunk?
Felnőtté válás a tanulás,
munka és család háromszö-

e-KP-szombat-beszamolo
Dr. Geambașu
Réka

gében
Dr. Veres Valér
Az identitásstruktúrák változása Erdélyben a rendszerváltás óta

Dr. Guld Ádám
Kovács Orsolya

Ifjúsági szubkultúrák
Közösségi média, mint az
Y és Z generációk önkifejezési módszere
2020. november
(online)

Adatok & MI – Mit hoz

Gáspár Csaba

https://mcc.hu/hir/adatok-mi

számunkra az adatok kiaknázására épített mesterséges intelligencia?
A siker a tiéd is!
Információs társadalom és
kütyük kapcsolata
Szervezési trükkök, tippek

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/novemDr. Rab Árpád

beri-e-KP-szombat-beszamolo-2020

Horváth Benigna
Ficz Antal

Találd meg magadban a vezetői egyéniséget!
2020. december
(online)

Határtalan hagyományok

Paár Julianna

Betekintés az alkotás ku-

http://mcc-kolozsvar.ro/articles/e-KP-

lisszái mögé
A film történelme az első

https://mcc.hu/hir/hatartalan-hagyomanyok-1

szombat-beszamolo-december-2020
Barkóczi Janka

mozgóképtől napjainkig,
fekete-fehértől a színesig
A történetmesélés fontos-

Bumberák Maja
Dr. Marincaş Mira

sága
Fotózás és vizuális antropológia világa

A nyolc, már addig is meglévő és sikeresen futó e-learning kurzusunkat 2020 nyarán egy új
irodalmi témájú kurzussal egészítettük ki. Az Irodalom másképp című kurzus keretében olyan
irodalmi kérdésekkel foglalkozunk, amelyekre a tananyagban nem jut idő. A diákok
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megismerkedhetnek a versek formai és tartalmi rejtélyeivel számos kortárs, napjainkban is alkotó költő-író művein keresztül. Az esszéírás mesterévé válhatnak, kapcsolatba kerülhetnek a
kultúra legősibb gyökereivel és legfontosabb, napjainkban is zajló folyamataival. A kuruzs legvégén pedig a dalszöveggé váló versek elméleti és gyakorlati kérdéseivel gazdagodhatnak. Az
e-learning kurzusok tematikájáról az alábbi linken keresztül lehet tájékozódni: https://moodle.mcc.hu/
A Középiskolás Program három fő pillérre épül: e-learning-kurzusok, szombati, intenzív képzési alkalmak (ún. KP szombatok) és tehetségtáborok. A vírushelyzet az e-learninges kurzusokat lényegesen nem érintette, ezek zavartalanul folytatódtak. A KP szombatok – havonta, szombatonként megrendezésre kerülő szakmai napjaink – személyes jelenlétre épültek, ezeket digitálisra kellett átszerveznünk. Az átállás során a Facebook live stream-jét, és a Zoom alkalmazást
használtuk. A program így személyes jelenlét nélkül zajlott ugyan, de a diákjaink ugyanúgy
részt vehettek plenáris előadáson és kisebb workshopokon is, ahogy a vírus előtt. Amikor a
vírushelyzet megengedte, megtartottuk a személyes alkalmakat (2020. június, szeptember, október). Ezek a képzési napok szigorúan létszámkorlátosak voltak, minden óvintézkedést megtettünk a fertőzés elkerülése érdekében. Az Erdélyi Középiskolás Program KP szombati alkalmai online formában valósultak meg. Nyári Táborunkat augusztusban meg tudtuk tartani, a
szokásos 80-100 diákrésztvevő helyett korlátozott létszámban, 40 középiskolás résztvevővel.
2020-ban a KP szombatainkon 130-180 fő volt a létszám, kivéve a Covid óvintézkedés miatti
személyes, létszámkorlátos alkalmakon (60-80 fő).

2020-as Téli Táborunkat Esztergomban és Nagyenyeden tartottuk meg. Az esztergomi tábort
hagyományosan egy középiskolásokból álló projektcsapat bevonásával szerveztük meg a szakmai programot a diákok igényeire reagálva a magyarországi rendszerváltoztatás témájában.
Fényképes hírösszefoglaló Esztergomból. Fényképes diákbeszámoló Nagyenyedről.
A KP szombati, Budapesten, az MCC-ben megszervezett rendezvényein már rendszeresen 140180 fő vesz részt. A szombatokat megelőző pénteki közösségépítő eseményeket (ún. KáPéntek)
állandó túljelentkezés és kapacitás-hiány miatt 50 főben maximalizáltuk. KP szombati programjainkról részletesen a Középiskolás Program Facebook oldalának eseményei között lehet
tájékozódni.
2020-ban is közös képzési napokat szervezett az MCC Fiatal Tehetség Program (FIT) és a Középiskolás Program. Célunk a FIT program diákjaival megismertetni a KP-s lehetőségeket és
motiválni őket a bekapcsolódásra. Augusztusban 36 FIT-es diák jelentkezett a KáPéba.
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Megrendezésre került négy, MCC-s egyetemisták által szervezett verseny, illetve projekt, amit
a Középiskolás Program munkatársai támogattak: Bonus Intra Országos Történelemverseny,
Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny, MCChess Jótékonysági Sakkverseny, Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram.
316 új diák csatlakozott a KP-hoz a téli felvételi során.
313 tanuló szerzett KáPés programbizonyítványt júniusi évzárónkon, ebből 13 fő (az
Egyetemi Program Juniorképzési évfolyam kb. fele) kezdte meg 2021 szeptemberében
MCC-s Juniorként az idei tanévet.
142 új diák csatlakozott a KP-hoz a tavaszi-nyári felvételi kampány során, 101-en pedig
az augusztusi pótfelvételi időszakban.
40 diák vett részt a Verőcén megrendezett tehetséggondozó nyári táborunkban, ahol 2
MCC-s egyetemista segítette instruktorként a szervezők feladatait.
2020 októberében megrendezésre került az első KP+ túra, amely egy 3 napos szakmai
tanulmányi kirándulást jelentett Visegrád és Szentendre helyszínek érintésével.
3. Egyetemi Program
A Mathias Corvinus Collegium Egyetemi Programja olyan kiemelkedően tehetséges diákokat
támogat, akik a képzés során – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – nemcsak a bennük
rejlő tehetséget bontakoztatják ki, hanem az itt nyújtott egyénre szabott oktatási módszerrel
karrierútjukat megalapozva, a kisközösségek és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró,
európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokká akarnak válni. Mindezt az
Egyetemi Program neves külföldi professzorok, oktatók, tanárok bevonásával, vállalati és kormányzati döntéshozók előadásaival, egyéni készség- és képességfejlesztéssel, személyre szabott mentorációval, továbbá az elméleti tudáson felül gyakorlati tapasztalatszerzés biztosításával garantálja annak érdekében, hogy egy olyan felkészült, kritikusan gondolkodó generáció
kerüljön ki a Program befejezését követően, amely képes a kor problémáihoz, kihívásaihoz felelős módon viszonyulni.
● 2020 márciusában a pandémia miatt egy hét leforgása alatt a budapesti Egyetemi Program teljes kurzuskínálata (45 kurzus) és szakmai programjai sikeresen átálltak az online
oktatás módszertanára. A kolozsvári Egyetemi Program kurzuskínálata (11 kurzus)
ugyancsak online vált elérhetővé.
● A 2020-as felvételi eljárás során 117 fő jelentkezett az Egyetemi Program Juniorképzésére, valamint 108 hallgató nyújtotta be jelentkezését az Iskolarendszer képzéseire. A
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kolozsvári program esetében 25-en jelentkeztek a Juniorképzésre valamint 28 hallgató
jelentkezett a szakirányos képzésekre.
● 2020 szeptemberében sikeresen bevezetésre kerültek az Egyetemi Programot érintő
(mind szakmai,) és (mind pedig) operatív változások. (pl: Iskolarendszer, hallgatói szerződések)
● Zökkenőmentesen indítottuk el a 2020-as őszi félévet 214 egyetemista hallgatóval, valamint eredményesen koordináltuk 85 kurzus és további számos szakmai esemény online módszertanra történő átállását.
Míg a tavaszi félév során a koordinációért felelős terület 6 fős csapattal működött, addig az őszi
félévben a növekedés és a képzés szerkezetének változása folytán már 12 munkatárssal dolgoztunk a Program gördülékeny lebonyolításán. Létrejött az Iskolát támogató iskolatitkári rendszer.
Az Egyetemi Program Juniorképzését a tavaszi szemeszterben 4, az őszi szemeszterben 3 szerződéses oktató támogatta munkájával. A közösségformálást és a junior kurzusok sikerességét a
tanulási folyamat szakmai felépítése, az alkalmazott oktatási módszerek, az oktatók teljesítménye, valamint a diákok motiváltsága és kitartó munkája biztosította.
A tavaszi félévben 21 szakember bevonásával valósultak meg a szakirányos képzések, az őszi
szemeszterben pedig az Iskolarendszer keretein belül 28, a kolozsvári szakirányos oktatás keretein belül pedig 5 akadémikus és oktató vezetésével indultak el a kurzusok. A szakmai előadások és események előadóiként nemcsak az üzleti, hanem az állami és tudományos szektorból
is köszönthettünk számos olyan szaktekintélyt és vezetőt, akik jelenlétükkel, átadott tapasztalati
tudásukkal tovább emelték szakmai alkalmaink rangját és színvonalát.
Ezeken felül felkészült, odafigyelő tanári gárdánk segítette hallgatóink nyelvi fejlődését a kezdő
szinttől egészen a C1-es nyelvvizsgáig. A kurzusokat a tavaszi szemeszterben 6, az őszi szemeszterben pedig 8 szerződéses oktató vezette. Az MCC a sikeres nyelvtanuláshoz professzionális szakmai háttérrel, valamint jó csoportbeosztással igyekezett minden alapfeltételt megteremteni. Eredményességüket a nyelvvizsgák száma és a külföldi ösztöndíjak sikeressége is mutatja.
A kurzusokon részt vevő hallgatók tudományos igényű tanulmányok és előadások segítségével
ismerkedhetnek meg a szakterület és a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb kérdéseivel és
problémáival, mindeközben tagjaivá válnak egy összetartó közösségnek, amelynek rendkívüli
hatása lehet gondolkodásuk és világszemléletük alakulására.
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A budapesti Egyetemi Program Juniorképzésében a tavaszi szemeszterben öt, az őszi szemeszterben három alapozó kurzus került megszervezésre. A kolozsvári Egyetemi Program Juniorképzésében a tavaszi szemeszterben öt, az őszi szemeszterben négy kurzusra került sor.
Szakmai kurzusok tekintetében ez a szám tavasszal 26-ra emelkedett. A kurzuskínálat a már
korábban kialakított kurrikulumot alapul véve, a hallgatók igényeihez igazodva formálódott.
Az őszi félévben az Iskolarendszer megújult struktúrával, 32 kurzussal indult el, ahol oktatóinkat javarészét már főállású munkatársként köszönthettük, de természetesen továbbra is számos
külsős partner működött közre a kurzusok megvalósításában. Az Egyetemi Program keretein
belül 9 tréning alkalmat tartottunk, amelynek célja, hallgatóink kompetenciáinak felmérése és
az egyénre szabott fejlődési lehetőség biztosítása.
A tréningek a következő témakörök mentén folytak:
Tanulási stratégiáink - készségfejlesztő tréning
Az élet napos oldala - Pozitív pszichológia workshop
A hatékony meggyőzés művészete - Hatásgyakorlás tréning
Elfojtás helyett megoldások - krízisintervenciós tréning
A szavak hatalma - kommunikációs tréning a jobb önérvényesítésért
Munka-magánélet egyensúly tréning
Autogén tréning - a relaxáció felé vezető út
Az eltűnt idő nyomában - időmanagament trénin
Olvasom magam - mit gondolok én, mit éreznek mások? - Mentalizációs tréning
A tanév során intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a diákok nyelvi tudásának fejlesztésére. Célunk motivált, az idegen nyelvet magabiztosan használó hallgatók képzése. Míg a tavaszi félévben 14 csoportban öt világnyelv közül választhattak tanulóink, addig az őszi szemeszterben az olasz és kínai nyelvvel kiegészülve 20 csoportban sajátíthattak el egy-egy idegen
nyelvet a tanulni vágyók. A kolozsvári Egyetemi Program keretén belül angol és román nyelvkurzusokon vettek részt a hallgatók.
Kiemelkedő fontossággal bír számunkra az, hogy magas színvonalú szakmai képzést nyújtsunk,
így képzéseinket folyamatos fejlesztjük. A képzés számára olyan a szakmában elismert oktatók,
akadémikusok, kutatók és szaktekintélyek megnyerése a cél, akik nemcsak szakmailag, de magánemberként is példaként szolgálnak.
A 2020-as év mindenkit rendkívüli helyzet elé állított. Nem volt ez másként az Egyetemi Program képzéseivel sem. A márciusban kialakult pandémiás helyzet gyors és hatékony reagálást
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kívánt. A teljes Egyetemi Program összes kurzusát megfelelő színvonalon kellett távoktatásra
átszervezni. Intézményünkben az egyes képzések keretében már korábban is nagy sikerrel alkalmaztunk különféle távoktatási formákat, így megvolt az a szakmai tapasztalat, amelyet alapul véve oktatóink részére egy olyan módszertani ajánlást dolgoztuk ki, amely segítette őket a
gyors és zökkenőmentes átállásban. A folyamat során az oktatókon kívül, az MCC munkatársak
proaktivitásának köszönhetően rövid idő alatt egy működőképes rendszert sikerült kialakítani.
Hallgatóink visszajelzéseikben külön kiemelték, hogy az Egyetemi Program dolgozói, oktatói
nemcsak rugalmasan álltak a feladathoz, hanem nyitottak voltak az új módszertanra is. Továbbá
pozitívumként élték meg a kurzusokról való közös gondolkodást, amelynek célja az adott keretek igényeikhez történő igazítása.
Az Egyetemi Programba felvételiző, majd nálunk tanuló kiemelkedően tehetséges diákjaink
száma az előző évhez hasonlóan alakult. 2020 tavaszán 187 hallgató vett részt a Program képzésein, az őszi félévben pedig 214 hallgató kezdte meg tanulmányait.
Kollégiumi lakhatást a tavaszi félévben 136-an, az őszi félévben 128-an vettek igénybe, azonban a járványhelyzet miatt a kritikus hónapokban csak főigazgatói méltányossági engedéllyel
lehetett az épületben tartózkodni, így a hallgatók többsége hazaköltözött. Ezekben az időszakokban az oktatáson túl az Egyetemi Program közösségi élete is online keretek közé lett átemelve.
2019/2020

2020/2021
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27
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35

31

11

42
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N/A

N/A

N/A

92

N/A

92

Szakirányok

84

15

99

N/A

33

33

Vezetőképző

53

N/A

53
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N/A

47

Iskolarendképzés

17

bentlakó

136

0

136

128

0

128

külsős

16

23

39

28

44

72

ösztöndíjas

12

1

13

12

0

12

passzív

0

0

0

2

0

2

státusz

Összesen

187

214

Az Egyetemi Programba való felvételi kampány során számos országos médiamegjelenéssel és
rendszeres közösségimédia-jelenléttel népszerűsítettük az elsőéves egyetemistáknak szóló
programunkat. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy volt az érdeklődés, az MCC Juniorképzésére közel háromszoros volt a túljelentkezés. A vírushelyzetre való tekintettel a felvételinél is alkalmazkodni kellett a megváltozott körülményekhez. Ennek megfelelően mind az írásbeli (logika-, és szókincs teszt), mind a szóbeli fordulók (hat, napjainkban aktuális téma egyikéből prezentációval kísért előadás) online formában zajlottak. A nyári felvételi időszakra egy
külön, a felvételi tesztek kitöltésére alkalmas felületet vezettünk be. Ősztől, a sikeres felvételit
követően a Juniorképzésben 42 fő, az Iskolarendszer képzéseiben 48 tanuló, a Szakirányok
képzéseiben 33 diák kezdhette meg tanulmányait a következő bontásban: Jogi Iskola (12 fő),
Társadalomtudományi Iskola (7 fő), Közgazdasági Iskola (10 fő), Média Iskola (5 fő), Nemzetközi kapcsolatok Iskola (8 fő), Mindset Pszichológia Iskola (8 fő). Kolozsvárott a szakirányok
közötti eloszlás a következőképp alakult: Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakirány (9 fő),
Erdély-tanulmányok szakirány (12 fő), Média és kommunikációs szakirány (12 fő).
A kihívást jelentő egészségügyi helyzet ellenére hallgatóink számos tanulmányi versenyen állták meg helyüket kiváló eredménnyel. Első helyezést értek el többek között a Telders Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen, az Aquathon innovációs ötletversenyen, a Red Bull Basement
University-n, IFUA Esettanulmányi versenyén, és 4 fő TDK-n. Hat második hellyel is büszkélkedhettünk a 2020-as évben a Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban
című pályázatán, valamint a PwC ELTE kupán. Végül, de nem utolsó sorban harmadik helyezéshez is gratulálhattunk négy diákunknak a TDK, az Auchan Case Challenge, ESET'20, BME
Managementen elért eredményhez.
A 2020-as év első félévben 13, második félévében 12 hallgatónk nyert el külföldi ösztöndíjat
Erasmus- illetve egyéb ösztöndíjat külföldi egyetemeken és intézményeknél.
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Külföldi ösztöndíjasainkat fogadó intézmények a 2020-as évben
Universidade Portucalense Infante D. Henriqe
(Portugália)

Masaryk University, Brno (Csehország)

Eberhard Karls Universitat Tübingen (Német- École Polytechnique, Palaiseau (Franciaorország)

szág)

The University of Warwick (Egyesült Király- European Centre for Law and Justice (ECLJ),
ság)

Strasbourg (Németország)

Northwestern University, Illinois (Amerikai Waclaw Felczak Intézet, Varsó (LengyelorEgyesült Államok)

szág)

University of Ljubljana (Szlovénia)

Universidad de Malaga (Spanyolország)

Norwegian School of Economics, Bergen ISCTE - Lisbon University Institute (Portugá(Norvégia)
Copenhagen Business School (Dánia)
Universitat de Barcelona (Spanyolország)

lia)
Magyarország

Lisszaboni

Nagykövetsége

(Portugália)
Henry Jackson Society (HJS), London

Catolica Porto Business School (Portugália)

2020-ban is számos neves hazai és külföldi előadóval, változatos témákban szerveztünk szakmai és közösségi eseményeket. Hallgatóink a tavaszi félévben érdeklődési körüknek megfelelően válogathattak a koronavírus gazdasági hatásaitól kezdve, közép-európai és kiemelten a
magyar roma közösségek múltját, jelenét és jövőjét érintő kérdéseken keresztül, egészen a magyar egészségügyi helyzet jelenét és jövőjét bemutató, a testi és pszichológiai egészség fontosságát és megőrzését megvitató rendezvények között.
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A tavaszi félévben szervezett fontosabb szakmai események
Esemény

A beszélgetésben részt vettek

A magyar egészségügyi helyzet jelene és jövője
Kapcsolataink a karanténban

Kozma-Vízkeleti Dániel

Repülés a koronavírus után - a koronavírus
utazásra és légi közlekedésre gyakorolt hatása
Vasváritól Budapestig: a magyar és kelet-európai cigányság jelene
A koronavírus gazdasági hatásai

Haditudósítás a frontvonalról.

Bogáts Balázs

Dr. Járóka Lívia, Osztolykán Ágnes
Dr. György László államtitkár úr, Oszkó Péter

Fiatalok közéleti szerepvállalása, kampánystratégiák.

Dr. Márky Ádám

Porcsalmi Bálint, RMDSZ
Julius Strauss

Közösségi események
A pandémiás helyzetet megelőzően 2020-ban hatodik alkalommal került megrendezésre az
MCC téli tábora Ceglédfürdőn. A háromnapos program során csapatépítő játékok, a diákok
által egymásnak tartott előadások és műhelybeszélgetések zajlottak a hallgatók és az MCC
munkatársai részvételével.
A tavasz beköszönte sem szegte hallgatóink kedvét. Dacolva a kialakult vírushelyzettel virtuális
kvízestekkel, valamint online Colimpiák szervezésével tartották egymással a kapcsolatot, mélyítve a közösség összetartó erejét.
A kolozsvári hallgatók havi rendszerességgel könyvklubbot szerveztek maguk számára.
Szeptemberben, a hagyományokat követve, a nevelőtanárok aktív közreműködésével megszerveztük a Zéróhét programsorozat alkalmait, amelyek segítették az újonnan felvett junior és
Iskolarendszerben tanuló collegisták beilleszkedését. A hét folyamán, szigorú egészségügyi
protokoll betartása mellett, az Egyetemi Program munkatársai a régi diákokkal karöltve, olyan
hasznos tudnivalóval vértezték fel az új collegistákat, ami nélkülözhetetlen a tanév és a
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collegiumi életük során. A szemesztert egy rendhagyó szabadtéri Évnyitó indította, ahol minden
új diák bemutatkozhatott a Collegium közösségének.
Decemberben online keretek között hangolódtunk rá diákjainkkal az adventi időszakra és a
közelgő ünnepre. A kolozsvári program hallgatói a vírushelyzethez igazodva online mikulásozást tartottak.
Collegiumi élet
A tehetséggondozás mellett kiemelt feladat a diákok közösségének építése. Ebben egyszerre
táplálkozunk az MCC-s hagyományokból (szüreti fesztivál, közös karácsony, bál) és hozunk
be új elemeket (évnyitó, régiós vetélkedő, kihívások). Cél a diákélet felpezsdítésén keresztül
közösségünk erősítése, egyúttal pedig a diákok hozzásegítése saját készségeik és képességeik
megismeréséhez és fejlesztéséhez.
A 2020/2021-es tanév őszi félévében közel 170 egyetemista diák számára szervezett közösségi
események, fejlesztő programok, játékok . A félév elején személyes jelentéttel számoló programokat indítottunk. Ezeket a novemberi, koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében bevezetett korlátozásokig meg is szerveztük, utána pedig átálltunk online működésre.
Diákok szervezésében megvalósult programok
Tehetséggondozási és közösségszervezési szempontból is stratégiai fontosságúak a diákprojektek. Ezek olyan plusz tevékenységek, amelyet a Collegium keretein belül, belső motivációktól
vezérelve végeznek a hallgatók. A 2020-as évben, dacára a járványnak, a következő projektek
működtek és értek el sikereket.
A Corvin Jótékonysági Bál immáron egy élő hagyománnyal rendelkező rendezvény, amely minden évben egy alapítványt segít. A projekt célja felhívni az egyetemisták figyelmét a társadalmi felelősségvállalás és a jótékonykodás fontosságára, miközben
színvonalas szórakozásra ad lehetőséget. A szervező csapat 2020-ban a bál teljes bevételét a Bódi Mária Magdolna Nagydorogi Katolikus Karitásznak ajánlotta fel.
A 2020-ban második alkalommal hirdettük meg a MCChess-t. A projekt elsődleges
célja a sakknak – nemcsak mint sportnak, hanem mint hobbinak is – a népszerűsítése.
Hétfordulós, svájci rendszerben zajlik, aminek a végén a legjobbak szponzorok által
felajánlott nyereményeket kapnak. A nevezési díjakból befolyó összeget pedig felajánljuk egy előre kiválasztott, fontos társadalmi feladatot ellátó szervezetnek. 2020-ban a
Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi “Jelenlét” programját támogattuk.
Diákjaink közössége több szakmai-tanulmányi versenyt is szervezett az elmúlt évben:
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Idén is megrendezték az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyre (OKPV),
amely egy olyan háromfordulós esettanulmányi verseny, ahol a középiskolások történelmi szituációkat dolgoznak fel az esettanulmányok eszköztárával. A regionális fordulókat Székesfehérváron, Pécsett, Miskolcon, Debrecenben és Budapesten rendeztük
meg. A döntőnek az elmúlt években egy-egy impozáns intézmény adott helyszínt; idén
a kialakult járványügyi helyzethez alkalmazkodva online bonyolítottuk le.
Tizedik alkalommal került sor a Bonus Intra történelemversenyre, amelyet diákjaink
szerveztek. A háromkörös versenyen a középiskolásoknak egyénileg kell helytállniuk,
ahol a tárgyi tudásuk és történelmi műveltségük mellett a stratégiai és kreatív gondolkodásukra, valamint a kommunikációs készségeikre is szükségük van.
A MCC–DJPlab Smart City Challenge egy innovatív gondolatokra, azok kidolgozására és megvalósíthatóságára épülő, interdiszciplináris csapatverseny egyetemisták számára. A 2020-as verseny témája az okos egyetemi campus, annak szegmensei és fejlesztési, integrálási lehetőségei volt. A megmérettetés eredetileg tervezett, három fordulóból álló struktúrája a kialakult járványügyi helyzet és az ehhez társult bizonytalanság miatt kétfordulós, a virtuális térben kiegészítő programokkal és mentoring alkalmakkal megvalósuló, módosult rendszerben zajlott. A novemberi döntőn résztvevő öt
csapat a győri Széchenyi István Egyetem campusára szabott ötletekkel állt a szakértői
zsűri elé.
A diákok nemzetközi konferenciák szervezésének kihívásában is élen jártak.
Az immár hatodszorra megrendezett MCC Neighbourhood Dialogues célkitűzése,
hogy minden évben más szomszédos országot megcélozva a régiót és a két országot
érintő aktuális témában nyújtson átfogó ismereteket a szakma legjobbjai által, majd interaktív szimuláción keresztül keressen megoldást az adott problémára. A 2020-as konferencia az „Energiabiztonság jövője a V4-es országokban” témát járta körbe. A rendezvényre 8 országból fogadtunk résztvevőket; a V4-es országokon kívül Kazahsztánból, Oroszországból, Mexikóból és Palesztinából is. A rendezvényt egy 13 főből álló
MCC-s diákcsapat szervezte.
Sor került az MCC Autumn Academy 2020 – FinTech for Business egynapos online
konferenciára is, amelynek fókuszában a FinTech igen sokrétű és érdekes, napjainkban
kimondottan releváns világa kapott helyet.
A társadalmi felelősségvállalási tevékenységünkhöz kapcsolódóan a következő projekteket
szervezték hallgatóink:
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A Tantermen Túl programban részt vevők hátrányos helyzetű gyermekeknek tartanak
foglalkozást, korrepetálást. Amíg a járványügyi helyzet engedte, a Menedékház Alapítvány lakóit a foglalkozásokat tartó diákok személyesen látogatták célzott kézműves foglalkozásokkal, majd a korlátozások bevezetése után távpályázatokat, kihívásokat szerveztek számukra.
A Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogramban MCC-s egyetemisták és a Kárpátaljai
Közéleti Vezetőképző alumni közösségének tagjai 9., 10., 11. középiskolás diákokat
mentorálnak egy iskolai tanéven keresztül, így segítve a tehetséggondozásukat. Minden diákkal személyre szabottan foglalkozik egy-egy mentor. Ezen felül a programban
részt vevő fiatalok elérik az MCC Középiskolás Program e-learning rendszerét, ahova
heti rendszerességgel kerültek fel videóelőadások, valamint középiskolások számára
hasznos szakirodalmak.

3.1. Jogi Iskola
A Jogi Iskola a világra nyitott és tettre kész joghallgatók és jogászok közösségeként arra törekszik, hogy kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal és társadalmi elkötelezettségekkel bíró hallgatókat készítsen fel a sikeres jogászi pályára.
Egy többéves, átfogó szakmai képzési, tehetséggondozási rendszert működtetünk, amely tartalmasan, izgalmasan teljesíti ki az egyetemi oktatást. Egyfelől elmélyedést kínálunk jogi szakterületeken, másfelől széles látókört biztosítunk azáltal, hogy a jogot összekapcsoljuk más tudományterületekkel.
A feladatközpontú, elsősorban a gyakorlatra irányuló alkalmak éppen úgy a képzésnek a részeit
jelentik, mint a tudományos, elméleti, bölcseleti tűnődések. Az összélménynek pedig lényegi
részét képezik a közösségi aktivitások kirándulások, vacsorák, filmnézések, konyhai egybegyűlések és könnyed, „világmegváltó” beszélgetések formájában.
A 2020-as év egyetlen, részmunkaidőben dolgozó szakirányvezetővel kezdődött. Nyáron új, főés teljesállású iskolavezető érkezett, Dr. Nagypál Szabolcs, aki egyszersmind a Jog és Társadalom Műhelyt is vezeti.
A két másik műhely szintén most nyáron alakult: a Magánjogi Műhely élén Prof. Dr. Varga
István áll; a Közjogi Műhelyt pedig Dr. Sulyok Márton vezeti.
A Magánjogi Műhely célkitűzése az összehasonlító szemléletmód elméleti megalapozása és
gyakorlati hasznosulása a magánjogi jogalkotás, jogalakítás és jogvitarendezés egyes területein.
Mindez a magánjog és a nemzetközi magánjogi eljárásjog-tudomány és -gyakorlat homlokterében lévő kérdések tárgyalásával a polgári igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatási
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jogalkotás és jogalkalmazás minőségi fejlesztését, a nemzetközi versenyképességét és a külföldi befektetői bizalmat egyaránt szolgálja. A Műhely munkatársa Dr. Mernyei Ákos kutatótanár is.
A Közjogi Műhely szakmai célkitűzése, hogy oktatási kínálatán keresztül a hazai, európai és
nemzetközi közjog – elsősorban az alkotmányjoggal összefüggő – területein rávilágítson arra,
hogy az állami szintek szabályozása és ezek együttműködése más jogrendszerekkel hogyan képes gazdagítani a többszintű világban a nemzeti szintek szerepével és fontosságával kapcsolatos
tudományos párbeszédet.
A Jog és Társadalom Műhely tudományközi megközelítést alkalmaz, amelynek során találkozót ad egymásnak a jogtudomány (társadalomtudomány), a teológia (vallástudomány), és a bölcsészettudomány (filmművészet). A három fő irány ennek megfelelően jelenleg a kereszténység
és az emberi jogok (különösen a vallásszabadság) vizsgálata; a vallásközi párbeszéd; valamint
a film és a társadalom viszonya (benne a Tekercs és Tekintet filmes beszélgetőműsorral, melyet
Szőnyi László Gyula – aki kutatótanárként szintén az Iskola munkatársa – és Nagypál Szabolcs
vezet).
Az egyre bővülő tantárgykínálatunk kialakítása vegyes rendszerű és három forrásból táplálkozik. Egyrészt, a három műhelyben kutató, dolgozó tanárok kínálnak tantárgyakat. Az MCC más
szervezeti egységei (az iskolák és bennük a műhelyek, az intézetek, a vezetőség) ajánlhatnak és
javasolhatnak együttműködést. Másrészt az őszi félévben Dr. Tomori Erika és Dr. Hack Péter
vett részt külsős szakemberként a tantárgyaink oktatásában.
Nyilvánvaló, hogy a magánjog, a közjog, és a jogbölcselet (állam- és jogelmélet) korántsem
fedi le a jogtudomány egészét, ezért a hiányzó tárgyköröket külsős előadókkal igyekszünk pótolni.
Annak ellenére, hogy az őszi félév nagy részében a járvány nehezítette a személyes találkozásokat, novembertől pedig kizárólag távolléti formában lehetett folytatni az oktatást és a programokat, mégis nagyon tevékeny, diákkezdeményezésekben, szakmai és baráti eszmecserékben
gazdag félévet tudhat az Iskola maga mögött. Fontos szempont, hogy a hallgatók többsége a
visszajelzéskor is méltatja a programjainkat, és ha lehetőségük lenne rá, még egyszer részt vennének rajtuk.
Az oktatás is zavartalanul folyt az egész félévben, szeptemberben és októberben még jelenléti
rendszerben – ez rendkívül fontos volt a hallgatók számára, hiszen az előző félév nagy része
már távoktatásban zajlott, illetve az új hallgatók számára ezek voltak a collegiumi élettel, a
közösséggel megismerkedésnek az első hetei.
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Az új iskolavezetés számára is elengedhetetlenül fontosnak bizonyultak az ezen rövid idő alatt
kialakult személyes kapcsolatok is, hiszen novembertől távoktatási formára álltunk át. Az alkalmazkodás a helyzethez zökkenőmentes volt, mind a vendégoktatók, mind az Iskola tanárai
átálltak a digitális platformokon (többnyire Zoom-on) oktatásra, és a meghívott előadókkal
folytatott „szerda esti” beszélgetéseket is ilyen formában tartottuk meg.
A kollégisták is elégedettek voltak, hogy az alkalmakat nem kellett lemondani, hanem az otthon
kényelméből vehettek részt rajtuk. A hallgatóknak bármikor lehetőségük volt írásban, telefonon
vagy kamerás bejelentkezéssel kapcsolatba lépni oktatóinkkal és munkatársainkkal.
A távollét miatt elmaradó társas együttlétek helyettesítésére, illetve aktualitások megbeszélésének okán több virtuális iskolagyűlést is tartottunk, a diákok pedig az Iskola Zoom-fiókján keresztül teljesen informális karanténhívásokat, táv-összejöveteleket is rendeztek.
A tananyagok, feldolgozandó és megvitatandó szövegek szintén minden diáknak rendelkezésére álltak elektronikus, digitalizált formában. A beszámolókat is írásban fogadtuk, és írásban
is javítottuk.
A Jogi Iskola kurzusai
Kurzus neve

A kurzus oktató(i)

Retorika

Dr. Hack Péter

Politikai teológiák

Dr. Nagypál Szabolcs

Angol jogi szaknyelv

Dr. Sulyok Márton

Emberi jogvédelem Európában

Dr. Sulyok Márton

Film és társadalom 1.

Szőnyi László Gyula,
Dr. Nagypál Szabolcs

Tőkepiacok és értékpapírjog

Dr. Tomori Erika

Összehasonlító szemléletmód a jogala-

Prof. Dr. Varga István

kítás és a jogvitamegoldás területein 1.

Dr. Mario Alexis Portella, a firenzei főegyházmegye kancellárja – aki kánon- és világi jogi
doktori címmel is rendelkezik – Európa és a kereszténység kapcsolatáról, a vallás és politika
időszerű viszonyairól tartott előadást.
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Dr. Nyirkos Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense a Politikai teológiák című
könyve alapján járta körbe a kérdéskör fontosabb fogalmait, különös tekintettel a kereszténység
szerepére az egyes újkori államelméletek és ideológiák kialakulásában.
Dr. Navracsics Tibor és Dr. Várhelyi Olivér, korábbi és jelenlegi Európai Uniós biztos egyedülálló tapasztalatai révén képet kaptunk arról, milyen mértékben befolyásolja a bizottság öszszetétele a közös munkát, illetve az uniós tagság érési folyamatáról is szó esett.
Dr. Burai-Kovács János, a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnöke az eljárásokban felhalmozott gazdag tapasztalatát osztotta meg velünk,
áttekintve a magánjogi választottbíráskodás nemzetközi fejlődési vonalait is.
Dr. Tallódi Zoltán, aki Magyarország egyedüli jogi képviselője a strasbourgi székhelyű Emberi
Jogok Európai Bírósága előtt, ennek a különleges munkakörnek a napi és eseti feladatairól beszélgetett a hallgatókkal.
Dr. Paczolay Péter, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája, az Alkotmánybíróság volt
elnöke a döntéshozatali folyamatokról, ezek egyes szereplőinek feladatköréről, jelentőségéről
beszélt a hallgatóknak, rávilágítva az intézmények működésének különbségeire is.
Dr. Darák Péter és Dr. Sulyok Tamás, a Kúria elnöke és az Alkotmánybíróság elnöke a Jószomszédi (v)iszony – A Kúria és az Alkotmánybíróság kapcsolata elnevezésű beszélgetőesten a
rendszerváltásig visszatekintve elemezték a két csúcsbíróság viszonyának történetét, az Európai
Bírósághoz fűződő kapcsolataikat.
Dr. Molnár Tamás, az EU Alapjogi Ügynökségének munkatársa példákon keresztül mutatta be:
az uniós jogban miből fakad, mit kíván meg az emberi jogok védelme. Az Alapjogi Charta
alkalmazásáról, a nemzetközi standardok alapjogvédelmi szerepéről is szó esett.
3.2. Közgazdasági Iskola
Az MCC Közgazdasági Iskolájának egyszerre feladata az Iskolához tartozó hallgatók nevelése,
a magyar gazdaság kulcstémáira fókuszáló kutatások szervezése, illetve a közgondolkozás formálása a magyar gazdaság megerősítése érdekében.
Az Iskola 2020 nyarán alakult. Oktatási tevékenysége szervesen épít a korábbi Közgazdasági
szakirány tapasztalataira és hagyományaira. A korábbi eredményekre alapozva olyan képzési
programot alakítunk ki, amely széleskörű gazdasági műveltséget ad, fejleszti a hallgatók készségeit, gondolkozásmódját, önálló és csoportos munkáját, erősíti a magyar gazdaság sikere
iránti elkötelezettséget. Képzésünk alapozó jellegű, segíti a hallgatókat, hogy megfontoltan választhassák ki jövőbeli szakterületüket.
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A kutatási és a közgondolkozást formáló tevékenység célja, hogy tudományos alaposságú elemzésekkel és az egyes témák legjobb nemzetközi és hazai szakértőinek részvételére épülő eszmecserékkel támogassa a magyar gazdaság jövőjét meghatározó témák feldolgozását.
A korábbi évek hagyományait tiszteletben tartva elkezdődött az új, intenzívebb hallgató-tanár munkára épülő, a szakmai műveltséget, a megalapozott szakterületválasztást
és a magyar gazdaság jelentőségét fókuszba állító képzési rendszer működése.
Kialakult az Iskola tanári kara. Dr. Cséfalvay Zoltán, Kovács Zoltán és Szepesi Balázs
(iskolavezető) feladata a nevelő munka, illetve a műhelyek kutató, közgondolkozás formáló tevékenységének irányítása.
Az Iskola három műhelye (Technológiai Jövők Műhely, Üzleti Ismeretek Műhely, Vállalkozáskutatási Műhely) megkezdte munkáját.
A járvány okozta nehézségek ellenére kialakultak az Iskola hallgatói és tanárai közötti
együttműködés keretei.
Publikációkkal, nyilvános szereplésekkel, rendezvényekkel megindult az Iskola közgondolkozást formáló tevékenysége.
A Közgazdasági Iskola a 2020-as őszi félévet két állandó tanárral kezdte meg (Szepesi Balázs,
iskolavezető, a Vállalkozáskutatási Műhely vezetője és Kovács Zoltán, az Üzleti ismeretek Műhely vezetője). Majd novemberben tovább bővült a csapat (Dr. Cséfalvay Zoltán, Technológiai
Jövők Műhely vezetője), összesen négy fővel zárult a félév.
Külsős szakmai partnereink a kurzusokat tartó tanárok voltak. Több, a műhelyek tevékenységét
támogató területen megindult a jövőbeli együttműködés tartalmi, szervezeti előkészítése.
Az első félévi kurzusrendszer egyszerre épült a korábbi tapasztalatokra, illetve három fókuszunk – a széleskörű műveltség, a megalapozott pályaválasztás, a magyar gazdaság iránti elkötelezettség – érvényesítésére. Célunk volt, hogy a jövőbeli gazdasági vezetők, és az elemzőtudományos pályát választók számára egyaránt kínáljunk (ha lehet, közösen) hasznos és izgalmas tárgyakat. A hallgatókkal a kurzusok meghirdetése előtt egyeztettünk. Egyetértettek az új
irányokkal, emellett értékelték, hogy a korábbi hagyományok, értékek is beépültek az új programba.
Az őszi félévben a kurzusok még hagyományosan indultak, még az évindító beszélgetés és az
évnyitó vacsora megtartására is volt módunk. A kurzusok is elindulhattak személyes formában
– a járvány miatt a maszkviselés szabályainak szigorú betartásával. November közepétől kellett
áttérnünk az online oktatásra. Az MCC-s operatív stáb tapasztalatainak és támogatásának, a
hallgatók elkötelezettségének és a tanárok lelkesedésének köszönhetően az átállás
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zökkenőmentes volt. A kitűzött oktatási céljainkat teljesíteni tudtuk. Az órák előtti-utáni beszélgetések, a személyes együttlétből adódó rugalmasabb óraszervezés lehetőségétől azonban
sajnos megfosztott minket a járvány, ezt az online órák interaktivitásának erősítésével próbáltuk
ellensúlyozni.
A Közgazdasági Iskola kurzusai
Kurzus neve

A kurzus oktató(i)

Üzleti adatelemzés alapjai

Gulyás Attila

Üzleti Szeánsz

Kovács Zoltán
Dr. Kőhegyi Ger-

Mikroökonómia

gely

Ágazati elemzések (Kóstoló a média gazdasági
elemzéséből)
Ágazati elemzések (Banki ismeretek)
Ágazati elemzések (Bevezetés az oktatás világába)

Zulik Ákos
Horváth Ádám
Setényi János

Betekintő

Szepesi Balázs

Vállalkozások Magyarországon

Szepesi Balázs

Bevezetés a Közgazdasági Gondolkozásba

Szepesi Balázs

Az Iskola tanárainak négy és a külsős oktatók három kurzusa sikeresen befejeződött.
Az Iskola Betekintő című kurzusa keretében nyolc kiemelkedő közgazdász, szakterületük vezető kutatói voltak vendégeink (lista az Események című résznél). Egy alkalommal a Széll Kálmán Alapítvány vendégei voltunk, így hallgattuk meg Varga Mihály
pénzügyminiszter úr előadását.
Az Iskola tanárai számos írással, szerepléssel jelentek meg a nyilvánosságban.
A Közgazdasági Iskola bekapcsolódott a Vállalkozáskutatói Hálózat munkájába, az
MCC biztosította az online megtartott rendezvény központi helyszínét.
Hetente – Betekintő Kurzus – szakterületük vezető szakértői voltak a vendégeink: Balogh Gabriella, Net Média Zrt.; Dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára; Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója; Lantos Csaba, a Lantos Vagyonkezelő vezetője; Csermely Ágnes, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
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szakértője; Varga Mihály, pénzügyminiszter; Nobilis Benedek, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője; Sándorfi Balázs, a Bankmonitor alapítója.
2020. november 6. – Első Vállalkozáskutatási Konferencia – az MCC volt a rendezvény virtuális házigazdája, Szepesi Balázs volt a rendezvény egyik szervezője, szekcióvezetője és előadója – a konferenciának 52 előadója, körülbelül 100 résztvevője volt;
2020. december 10. – Covid-kerekasztal – Nagy Péter, Simon Péter, Zsiday Viktor (15 fő) –
A Társadalomtudományi Iskolával közös rendezvény.

3.3. Média Iskola
A Média Iskola kurzusai a tudósítás és az írás területén szükséges alapvető készségek elsajátításában, valamint a nemzetközi média világának átfogó megértésében segítik a diákokat. Tanárai elismert, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező újságírók.
A Média Iskola a 2020-as év őszi szemeszterében kezdte meg önálló iskola formájában a működését. Állandó és elkötelezett tanárai között szerepelt Boris Kálnoky, az Iskola vezetője, Julius Strauss, vendégoktató, Kósa András és Szalai Laura. Céljuk, hogy megtanítsák a hallgatóknak az íráshoz és tudósításhoz szükséges alapvető készségeket, megismertessék velük a
nemzetközi újságírás gyakorlatát, valamint közösen megvitassák és elemezzék a globális médiában megjelenő híreket.
Ennek érdekében számos nemzetközi előadót hívtak meg, a hallgatókkal tanulmányi kirándulásokon vettek részt, amelyeken a riport technikákat gyakorolták. A tervezett kirándulásokból
több elmaradt a Covid-járvány miatt. Novembertől kezdve az iskola átállt az online oktatásra,
ami szintén leszűkítette a lehetőségeket. A gyakorlat általi tanulás elve így háttérbe szorult,
nem volt lehetőség kimenni „terepre”, valódi emberekkel beszélni, történeteket keresni. Az interjúkat Zoom-on keresztül kellett lebonyolítani.
A szemeszter végére a legtöbb hallgató íráskészsége és interjútechnikája jelentősen fejlődött.
Nagyon gyorsan kialakult egy igazi csapatszellem, mind a diákok, mind a tanárok úgy
érezték, hogy a Média Iskola szellemi otthonná, közösséggé vált.
Az alapfeladatokon túl a diákok megtanultak saját cikk ötleteket kidolgozni és megvalósítani.
Vendégelőadók, mint például az Iszlám Állam fogságába esett Nicolas Henin, vagy Ralf
Schuler, a német Bild-Zeitung tudósítója, azt tanították, hogy a legjobb újságírás mindig
közvetlenül, emberközpontúan foglalkozik a társadalom alapvető kérdéseivel.
29

A mohácsi régészeti feltárásokra és egy hajléktalanszállóra tett tanulmányi kirándulások
alatt a hallgatók gyakorolták, hogyan lehet jó riportot készíteni.
A Média Iskola kurzusai
Újságírás I (Boris Kálnoky)
Ez a kurzus 10 X 90 perces órákból épült fel, középpontjában a gyakorlat általi tanulás
állt. A kurzus részeként azonkívül a hallgatók egy hétvégi tanulmányi kiránduláson vettek részt Mohácson, és egy teljes napot töltöttek egy budapesti hajléktalanszállón. Ezt
követően riportanyagot készítettek. A mohácsi út megvalósításában Pap Norbert és Hóvári János történészek vettek részt, ők a régészeti feltárások vezetői.
A kurzus meghívott előadói között szerepelt Steiner Attila, európai uniós ügyekért felelős államtitkár, Ralf Schuler, a BILD tudósítója, Nicolas Henin, francia haditudósító és
író, Farcádi Botond, az erdélyi „Háromszék” napilap főszerkesztője, és Jeszenszky
Géza, korábbi magyar külügyminiszter. A mohácsi utazásról készült egyik riport megjelent a Corvinák blogon.
Haditudósítás (Julius Strauss)
Ez a kurzus 10 X 90 perces órákból állt. Julius Strauss haditudósítósítóként szerzett
tapasztalatain keresztül mutatta be a szakmában felmerülő gyakorlati és etikai kérdéseket – rámutatott arra, hogy ez az újságírás egyik legkülönb műfaja. Ebben a szakmában
olyan tudással és értékekkel kell rendelkezni, amelyek a legmagasabb szintű újságíráshoz szükségesek: tisztesség, bátorság, pontosság, annak a képessége, hogy időnyomás
alatt írjunk, felelősségteljes kockázatvállalás, tárgyilagosság. A legtöbb résztvevő számára ez volt az „eddigi legjobb kurzus”.
Nemzetközi Média Tanulmányok (Julius Strauss)
Ez a kurzus 10 X 90 perces órákból állt, amely során Julius Strauss a nemzetközi médiában megjelent nagy híreket elemezte a diákokkal. Ezen kívül a hallgatók megtanultak
cikket írni angol nyelven. Az előadó mindkét kurzusra (Haditudósítás, Nemzetközi Média Tanulmányok) nemzetközileg elismert újságírókat hívott meg: Mark Franchetti,
moszkvai tudósító, Thomas Dworzak, Magnum Photos, Anthony Lloyd, haditudósító.
A hallgatók angol tudása gyorsan fejlődött szóban és írásban is.
Julius Strauss Haditudósítás, és Boris Kálnoky Újságírás I, kurzusait megtartották sűrített formában online az erdélyi Média Iskola diákjai számára. Boris Kálnoky két vendégelőadót hívott:
Kincses Réka filmrendezőt és Farcádi Botond, a Háromszék napilap főszerkesztőjét. Mindkét

30

kurzust korlátozta az online formátum és a rövidebb időtartam, ettől függetlenül, a budapesti
diákokhoz hasonlóan, az erdélyi hallgatók is látványos fejlődést értek el.
Az összes hallgató fejlődött az írás és az interjútechnika területén. A kurzusok elősegítették a
világ eseményeinek általános megértését.

3.4. Az MCC – Mindset Pszichológia Iskola
A pszichológia iránt napjainkban felívelő érdeklődést tapasztalhatunk. A növekvő érdeklődésre
érvényes válaszokkal felelni, a segítségért fordulóknak felelős felkészültséggel és előre vivő
hozzáállással rendelkezésére állni, másokat kísérni fejlődésükben, önazonosságuk megtalálásában vagy gyógyulása során óriási felelősség. Hogyan lesz képes megfelelni a következő
pszichológusnemzedék ezeknek az elvárásoknak? Hogyan lesz képes felvállalni és élni a lehetőség jelentette felelősséggel? Hogyan lesznek leendő kollégáink felkészültek, birtokában a
korszerű ismereteknek, módszertani tudásnak, önreflexiónak, készségeknek és képességeknek,
felvértezve gyakorlati tapasztalatokkal és a lélektan emberi értékeivel? Ennek számos útja, és
jónéhány jó útja van – az egyiket az MCC – Mindset Pszichológia Iskola jelenti.
Iskolánk diáktagjai Budapest három pszichológia képzésének hivatásuk iránt legelkötelezettebb, legkiválóbb, legszélesebb érdeklődési körű hallgatói közül kerülnek ki. A három képzőhely – az ELTE, a Károli, a Pázmány – értékeinek összeadódása, a különböző alma materek
ilyetén összekapcsolása iskolánk egyik kiemelkedő értéke. A lélektan mint hivatás értékeit személyes oktató-hallgató kapcsolatban lehet átadni. A kliensekhez közel vivő érdeklődés, az ítélkezésmentesség, a sokszempontúság, a hitelesség, a beleérzőképesség, az erőfeszítésekre való
hajlandóság, a szakmai alázat, a rugalmas és nyitott gondolkodás, a komplexitás iránti igény,
az érzékenység, az együttműködő hozzáállás, az önfejlesztési igény, az értelmiségi létmódhoz
illő gondolkodás hallgatóinkban meglévő csíráit a személyesség révén lehet kibontakoztatni,
növelni, szárba szökkenésüket kísérni.
Oktatóink legalább annyira hivatásbeli példaképek, ezen értékek hordozói és hiteles képviselői,
mint szakmai felkészültségük, képzettségük és előmenetelük révén az ismeretek forrásai. Az
MCC „legfiatalabb” szakirányaként, a Mindset közösséggel szoros együttműködésben jöttünk
létre 2018-ban. A Mindsettel, amely pszichológiai szaklap, tanácsadó-és terápiás központ, illetve szakmai közösség egyben, azóta is együtt keressük a lélektan gazdagító hagyományainak
és a legfrissebb kihívásokra adható érvényes válaszok összeegyeztetésének útját.
Az Iskolában működő Család Műhely a pszichológián belül a kapcsolatok iránti érdeklődés
helyszíne. A női és férfi, párkapcsolati és családi szerepek, megélések, erőforrások és nehézségek alakulását korunk egyik legaktuálisabb kérdéskörének, a róluk folytatott gondolkodást és
párbeszédet az egyik legfontosabb feladatnak látjuk. Szakmai hitvallásunk, hogy egy személy
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viselkedése, látásmódja, vagy akár nehézségei nehezen érthetőek meg természetes társas közegének figyelembevétele nélkül. A társ, a származási és jelenlegi család, a felmenők és leszármazók, a barátok mint „választott család”, a közösségek, kollégák mind-mind hozzájárulnak
jóllétünk, hangulatunk, hozzáállásunk, megoldási eszköztárunk és próbálkozásaink alakulásához.
A párkapcsolatok alakulására vonatkozó elképzelések és a családi élet feltételei, szempontjai
az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben átalakultak, a folyamat napjainkban is zajlik, követése intellektuális kihívás. A lélektani értelemben vett családdal való tudományos foglalkozás
csak a „tudományok tágabb családjának” figyelembevételével, interdiszciplináris megközelítéssel érdemes. Ezt képviseljük a Család Műhelyben.
A lélektani mellett a kulturális antropológiai és néprajzi, szociológiai és mikrotörténeti vonatkozások együtt rajzolják ki a család lélektani terének kontextusát. Szakmai hitvallásunk, hogy
azt érdemes oktatnunk, amit művelünk is. Műhelyünk munkatársai így oktatói, ismeretterjesztői
tevékenységük mellett családterápiával, a családokkal való lélektani, segítői munka elméleti és
módszertani hátterével is foglalkoznak. Tevékenységünk alapértelmezett része a kutatási és
gyakorlati együttműködés Hazánk családokkal foglalkozó intézményeivel (KINCS, CSBO, Három Királyfi Három Királylány Mozgalom, stb.).
Iskolánk indulásának egyik legfőbb célkitűzése volt a korábbi Pszichológia Szakirány
értékeinek megtartása a szervezeti átalakulás keretei között. A személyes, mentori oktató-hallgató munkakapcsolat, a gyakorlatiasság, a lélektan legfrissebb, legaktuálisabb
témáinak követése, a közösségi és társadalmi felelősségvállalás, a pszichológiai kultúra
és alapértékek képviselete tartozott ezek közé. Saját nyomonkövető vizsgálataink, illetve munkatársak és hallgatóink ezen szándékunk beteljesülését igazolják vissza.
Az MCC stratégiájának, távlati terveinek és céljainak hétköznapi feladatokra való lebontása, a sokirányú tevékenység területeinek és hangsúlyainak kidolgozása, finomítása
és árnyalása jelentős mértékű, a párhuzamos területekkel és szakmai fórumokkal való
egyeztetést, döntéselőkészítést, tájékozódást és adatösszegzést kívánt meg – esetenként
a vezetői feladatok döntő részét kitéve.
2020 őszén készítettük elő a teljes műhelystruktúra kialakításához szükséges emberi
erőforrás-bővülést, iskolánk főállású oktatógárdájának felvételét.
A Család Műhely természetes, értékközösségen és/vagy célegyezésen alapuló szövetségeseivel előkészítettük a hivatalos szintre emelt együttműködés kereteit.
Részt vettünk az MCC Fiatal Tehetség, Középiskolás Program és Roma Tehetség Program egyes eseményeinek előkészítésében és megvalósításában.
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2020. szeptember elsején az MCC – Mindset Pszichológia Iskola egy fő főállású oktató, iskolaés műhelyvezető munkatárssal, Kozma-Vízkeleti Dániel kiképző család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus, egyetemi oktatóval indult.
Az MCC – Mindset Pszichológia Iskola kurzusai
Kurzusaink kínálatát, az MCC hagyományaihoz illeszkedve több szempont figyelembevételével alakítottuk ki. A lélektan aktuális témái, oktatóink szakterületei, az MCC által közvetíteni
kívánt értékek és hallgatóink érdeklődése illetve igényei egyaránt hozzájárultak a megszervezett tanegységek tartalmához. Az őszi félévben kurzusainkat döntő részben külsős oktatók révén valósítottuk meg:
Dr. Szabó-Bartha Anett egyetemi adjunktus, klinikai szakpszichológus, családterapeuta: Elfogadás és elköteleződés terápia
Németh Lóránd klinikai szakpszichológus: OH-kártya; projektív pszichológiai eljárás
Partos Bence pszichológus, PhD-jelölt, Mindset alapító-tulajdonos, korábbi MCCMindset pszichológia szakirányvezető: Nyilvánosság és Pszichológia
Román Boglárka szexuálpszichológiai szakpszichológus, családterapeuta: Szexuálpszichológia
Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta: Spiritualitás és Pszichológia
A járványhelyzet által szükségessé vált mindenkori rendelkezésekhez a legteljesebb mértékben
illeszkedve, a személyes jelenléttel indult félév során 2020. november 11-től távolléti oktatásra
tértünk át. Oktatóink kurzusaikat az MCC által biztosított infrastruktúra és arculati elemek felhasználásával, zoom felületen tartották meg. Ugyanígy, közösségi eseményeink és informális
találkozóink is a világháló terébe tevődtek át.
Az őszi félévben havonta került sor iskolánk által kezdeményezett, szervezett és lebonyolított
eseményekre. A meghívott vendégeink körét elsősorban a lélektan társadalmi hozzájárulása, a
MCC értékrendszere, és a közérdeklődésre számot tartó, pszichológiai vonatkozású témák határozták meg. Így került sor egy kerekasztal-beszélgetésre a pszichológia hazai, akadémiai,
egyetemi és gyakorló vezető szakemberei között; egy-egy beszélgetésre a hit és pszichológia,
a vallás és szexualitás viszonya és az újragondolás, átalakulás alatt lévő nemi, kapcsolati és
családi szerepek mentén.
A pszichológus társadalom kihívásai – kerekasztal-beszélgetés, a Mindset
Pszichológiával közös eseményünk. (2020. október 13.)
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Résztvevők: Demetrovics Zsolt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánja, az MTA doktora, Pléh Csaba, Széchenyi-díjas magyar pszichológus, a MTA
rendes tagja és főtitkárhelyettese, a BME Kognitív Tudományi Tanszékének alapító
egyetemi tanára, Vizin Gabriella klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta, egyetemi adjunktus, Kozma-Vízkeleti Dániel, az MCC – Mindset
Pszichológiai Iskola vezetője, kiképző család-pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus
Hit, szex, psziché – Beszélgetés Tapolyai Emőke pasztorálpszichológus, coachcsal.
(2020. november 11.)
Férfiszerep újratöltve – beszélgetés Bedő Imre közgazdász, cégvezetővel, a Férfiak Klubja alapítójával. (2020. december 8.)

3.5. Nemzetközi Kapcsolatok Iskola
A Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Kapcsolatok Iskolája 2020 augusztusában jött
létre. Az Iskola célja olyan szakértők képzése, akik a nemzetközi rendszerre, a nemzetközi politikai és gazdasági összefüggésekre, érdekviszonyokra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek
külpolitikai, biztonságpolitikai, külgazdasági elemzések, tudományos publikációk, döntéselőkészítő dokumentumok, prezentációk elkészítésére, bemutatására,
hazai és nemzetközi tárgyalások, rendezvények megszervezésére,
a magyar külpolitikai, nemzetpolitikai, biztonságpolitikai és külgazdasági érdekek felismerésére és hatékony képviseletére.
A Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának működése 2020 augusztusában a nemzetközi szakirány
eredményeire építve indult el három műhellyel.
A 2020. őszi félévben négy kurzus, továbbá személyes konzultációk, egyéni tehetséggondozás keretében valósult meg az oktató munka.
Az Iskola működésének első négy hónapjában az Iskola és oktatói 11 külföldi és hazai
vendégelőadót fogadtak és több MCC szintű rendezvény társszervezői, moderátorai voltak.
A folyamatos publikációk (corvinak.hu) és sajtómegjelenések mellett 2020-ban az Iskola Geopolitikai Műhelye elkezdte a nagyszabású, A világ 2021-ben című, a világban
zajló legfontosabb folyamatokról és azok hatásairól szóló szakmai kötet elkészítését.
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A Nemzetközi Kapcsolatok Iskolán belül 2020 augusztusa és decembere között három műhely
működött: a Diplomáciai Műhely, a Geopolitikai Műhely és a Külgazdasági Műhely. A műhelyvezetők és oktatók valamennyien több évtizedes szakmai (diplomáciai, közigazgatási, kutatói, és/vagy oktatói) tapasztalattal rendelkeznek.

A Nemzetközi Kapcsolatok Iskola kurzusai
Kurzus neve

A kurzus oktató(i)
dr. Ferkelt Balázs, a Nemzetközi Kapcso-

Komplex országelemzés

latok Iskola és a Külgazdasági Műhely
vezetője
Rodrigo Ballester, óraadó oktató (2021-

Understanding and rethinking the Euro-

től az Európai Tanulmányok Műhely ve-

pean Union

zetője)
dr. Demkó Attila, a Geopolitikai Műhely

A nemzetközi rendszer 1990-2020 között

vezetője
dr. Kiss Rajmund nagykövet, óraadó ok-

Foreign Policy Decision Making, Strate-

tató (2021-től a Diplomáciai Műhely ve-

gies of International Negotiations

zetője)

A Komplex országelemzés kurzus keretében a hallgatók elsajátíthatták a külpolitikai és külgazdasági döntések előkészítéséhez nélkülözhetetlen komplex társadalmi-gazdasági ország- és régióelemzés szempontrendszerét, módszertanát, az egyes mutatók, értékek mögött húzódó öszszefüggéseket, a lehetséges okokat, jelenségeket. A hallgatók részletes prezentációk és rövid
összefoglalók keretében értékelték az általuk választott ország társadalmi-gazdasági helyzetét.
Az Understanding and rethinking the European Union című angol nyelvű kurzus amellett, hogy
releváns és aktuális ismereteket közvetített a válaszút elé érkezett európai integrációról, egyben
fejlesztette a kritikus szemléletet annak érdekében, hogy a hallgatók megfelelően tudják megfigyelni és elemezni az Európai Unióban zajló folyamatokat.
A nemzetközi rendszer 1990-2020 között kurzus keretében a hallgatók azt vizsgálták, hogy milyen hatalmi folyamatok alakították a nemzetközi rendszert az elmúlt harminc évben. A kurzus
célja az volt, hogy a hallgatók meglássák az összefüggéseket az egyes események között, hogy
egy külpolitikai témát képesek legyenek több szempontból vizsgálni, túllépve az ismert narratívákon. A megszokott kereteken túlmutatott, hogy a hallgatók egymás dolgozatait is értékelték,
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közösen megvitatták, elemezték a félév végére elkészített tanulmányok erősségeit és gyengeségeit.
A Foreign Policy Decision Making, Strategies of International Negotiations angol nyelvű kurzus eredményeként a hallgatók versenyképes komplex tárgyalási ismeretekkel folytathatják a
tanulmányaikat és akár egy állásinterjún vagy egy egyszerű adásvétel esetén, de mindenekelőtt
a bonyolultabb diplomáciai és üzleti tárgyalásokon is megállják a helyüket. A külpolitikai témájú foglalkozások alkalmával áttekintették például a COVID 19 lehetséges hatásait mind a
magyar, mind pedig a nemzetközi külpolitikai döntésekre vonatkozóan.
A pandémia következtében bevezetett digitális oktatásra történő átállás valamennyi kurzus esetében zökkenőmentesen megvalósult, mivel az Iskola oktatói a külföldi résztanulmányokat
folytató, illetve esetlegesen egészségügyi okok miatt távollévő hallgatók érdekében több tantárgyból még a korlátozások bevezetése előtt élőben, interneten keresztül közvetítette az órákat.
A kurzusokon, a hallgatói konzultációkon, az egyéni tehetséggondozáson túl a Nemzetközi
Kapcsolatok Iskola és műhelyei számos szakmai előadást szerveztek az Iskola és az egész MCC
hallgatóságának és aktívan részt vettek szervezőként, moderátorként, előadóként a Nemzetközi
Kapcsolatok Igazgatóság által szervezett rendezvényeken (Election Night, Patriotic Talks).
A Nemzetközi Kapcsolatok Iskola vendége volt a teljesség igénye nélkül:
Charles Crawford, az Egyesült Királyság korábbi szarajevói, belgrádi és podgoricai
nagykövete;
Kai Lücke (Senior Vice President External Affairs, ZF Group);
Dr. Balogh István, biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár (KKM);
dr. Dancs Ferenc, migrációs kihívásokért és észak-amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár (KKM);
Fehér Sándor a White Hat IT Security ügyvezető igazgatója, kiberbiztonsági szakértő;
Dr. Németh Gergely védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár (HM);
Siklósi Péter védelmi tanácsos, (Magyarország NATO melletti Állandó Képviselete).
A pandémia miatt több vendégelőadást csak online formában lehetett megrendezni, illetve el
kellett halasztani.

3.5. Társadalomtudományi Iskola
A Társadalomtudományi Iskola célja a hallgatók integrált társadalomtudományi szemléletének
erősítése, a társadalomtudományok átjárhatóságának és szinergiáinak felfedeztetése egyes
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társadalomtudományi kérdések mélyebb és körültekintő vizsgálatán keresztül. Az Iskolában
először a Politikatudományi Műhely jött létre, majd megtörténtek a Szociológiai és a Történelmi Műhely 2021-es felállításához szükséges lépések.
Az Iskola alaptevékenységként az MCC Egyetemi Program részeként indított és koordinált kurzusokkal, a Collegium egésze, illetve az Iskola hallgatói számára külön szervezett előadásokkal
és kerekasztal-beszélgetésekkel, továbbá informális eszmecserékkel és egyéni konzultációkkal
szolgálja diákjai szakmai, szemléleti és jellembeli fejlődését. Az Iskola oktatói ezeken felül
tudományos kutatásokat folytattak, publikáltak, és elemző írásokkal is megjelentek a nyilvánosságban.
A Társadalomtudományi Iskola sikeresen integrálta a Közép-Európa szakirányt.
A regionális fókuszt megtartottuk, és átálltunk a látókör bővítéséhez és korunk társadalomtudományi kérdéseinek integrált megközelítéshez szükséges kurzusokra és
egyéb szakmai programokra .
A Politikatudományi Műhely kollégái biztosították a zökkenőmentes átmenetet és az
Iskola megjelenését a nyilvánosságban elemzésekkel, publikációkkal, szakmai programokkal.
A szervezési-adminisztratív feladatok fennakadások nélküli ellátását megfelelően kiválasztott iskolatitkár biztosította.
A félév során elkezdődött az önálló kutatási projektek kereteinek kialakítása és az
újabb műhelyek megszervezése.
Az Iskola munkáját szeptembertől Dúró József (részidőben), októbertől Hajdú András (főállásban) és Gallai Sándor (részidőben) szervezte. Részvételükkel a Politikatudományi Műhely az
alaptevékenységek teljes spektrumát felölelő munkát végzett a szemeszter folyamán. Az indulásban nagy segítséget jelentett a Közép-Európa szakirány felelősének és diákjainak a támogatása, a hallgatók egy részével korábbról meglévő személyes ismeretség.
Külső partnerként Pap Milán (volt MCC ösztöndíjas, NKE-s oktató) tartott egy kurzust a hallgatóinknak nacionalizmus témakörben. Az előadóink szervezeti-intézményi háttere szerteágazó
volt. Vannak közöttük partnerként is tekinthető szervezetek, de egyelőre egyikkel sem alakítottunk ki intézményesített partnerséget.
A Társadalomtudományi Iskola kurzusai
Az őszi félévben négy kurzust hirdetett és tartott meg az iskola. Külsős oktatóval indítottuk a
Nacionalizmus című elméleti és történeti megalapozottságú kurzust, amellyel egyszerre tettünk
eleget hallgatói igényeknek és az ösztöndíjasok számára előírt oktatási kötelezettségnek. A
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Politikatudományi Műhely alapozó kurzusa, a közös szakmai alapok megteremtését, a fogalomkészlet és a politikai rendszerekre, s egyes elemeikre jellemző tipológiák elsajátítását célzó
ismeretkör az Összehasonlító politikatudomány volt. A Közép-Európa szakiránnyal vállalt
folytonosság jegyében a régiónk mindkét kurzusban kiemelt figyelmet kapott.
A másik két kurzus kifejezetten a közép-európai régióra koncentrált. Az egyik a posztkommunista átalakulások különféle dimenzióit (politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, erkölcsi,
nemzetközi) tekintette át, a másik pedig a kormányzati szerkezet és a kormányzás összefüggéseit vizsgálta.
Kurzus címe

A kurzus oktató(i)

Összehasonlító politikatudomány

Dúró József

Posztkommunista átalakulások

Gallai Sándor

Kormányzás Kelet-Közép-Európában

Hajdú András

Nacionalizmus

Pap Milán

A Covid miatt elrendelt online oktatással elveszett ugyan a személyes oktatás minden előnye,
de ez nem jelentett fennakadást se az órák megtartásában és látogatásában, se az interaktív jelleg
megőrzésében. Az órák előre kiadott irodalom mentén folytatott, a kurzusvezetők által – külső
vendégek nélkül – irányított szakmai beszélgetéseken alapultak, ezért se az átállás, se az online
oktatás nem változtatott a kurzus menetén és jellegén.
A Társadalomtudományi Iskola több politikai és közpolitikai, illetve egy történelmi témában
szervezett előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket és szemináriumot. Az összesen 9 rendezvényen átlagosan 15 fős hallgatóságot vonzott az Iskola, ami meghaladja a hozzánk tartozó
diákok létszámát.
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A Társadalomtudományi Iskola 2020 őszi eseményei
Dátum

Cím

Előadó(k)

Esemény megjelenése

10. 15.

A borsodi időközi
választás tapasztalatai

Mráz Ágoston és
Róna Dániel

https://mcc.hu/hir/a
-borsodi-idokozivalasztas-tapasztalatai;
https://www.facebook.com/MCC.Bu
dapest/posts/1015885
5581228524

11. 03.

Az MSZP helyzete

Mesterházy Attila

https://www.facebook.com/MCC.Bu
dapest/posts/1015890
3548443524

11. 05.

A szerencse városa: Velence tengeri birodalma

Roger Crowley

https://fb.watch/4q
QoLTyIBk/;
https://mcc.hu/hir/a
-szerencse-varosavelence-tengeri-birodalma

11. 12.

Az erdélyi magyarság aktuális politikai kérdései

Székely István

https://www.facebook.com/MCC.Bu
dapest/posts/1015892
3632983524;
https://www.mcc.h
u/hir/az-erdelyimagyarsag-aktualis-politikai-kerdesei

12. 01.

Hogyan születnek
az iszlamista terroristák?

Sayfo Omar

https://www.facebook.com/MCC.Bu
dapest/posts/1015897
1589028524

12. 08.

Szeminárium az
Amerikai Egyesült
Államok politikai
folyamatairól

Gladden Pappin

https://www.mcc.h
u/hir/az-amerikaivalasztasok-varhato-politikai-esideologiai-hatasai;
https://www.facebook.com/MCC.Bu
dapest/posts/1015899
6676308524
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12. 10.

Covid-kerekasztal

Nagy Péter, Simon
Péter és Zsiday
Viktor

https://www.facebook.com/MCC.Bu
dapest/posts/1015900
4293173524

A Covid miatt több külföldi vendég tervezett előadását és két kihelyezett programot kellett lemondanunk. Több tervünk is volt szakmai tanulmányutakra, de a körülmények miatt ezeket is
el kellett halasztanunk.
4. Vezetőképző Akadémia
Az MCC Vezetőképző Akadémia program célja egy újszerű tanulási környezet megalkotása,
amely hazai értékeket, valós szervezeti problémák megoldását és a kísérletező szemléletmódot
helyezi a középpontba. Ezek együttese egy olyan vezetői eszköztár megalkotásához járul hozzá,
amely a későbbiekben a karrierjük során segíti a hallgatókat a mai kiszámíthatatlan és kihívásokkal teli világban a szervezeti megoldások megtalálásában.
A Vezetőképző Akadémián megszerzett tudás és tapasztalat egyaránt használható a közszférában, az üzleti életben, elősegíti a szűkebb közösségek szolgálatát, és a tágabb értelemben vett
környezet fejlesztését és megóvását is.
A 2020. év során a következő programkategóriából válogathattak a hallgatók:
1. Hétvégi szeminárium
2. Vezetőképző Klub
3. Szervezeti problémák megoldása
4. Egyéb projektek
A 2020-as év eseményei részleteiben:
Tavaszi félév
● 2020. február 11-én megtartottuk szokásos félév eleji kick-off eseményünket, ahol a
szemeszter programjait, az ehhez kapcsolódó követelményeket beszéltük át és minden
egyéb felmerülő kérdést a Vezetőképző Akadémia diákjaival.
● 2020. március 6-7-én Norman Gray (Quinnipiac University) oktatója tartott ’Entrepreneurship’ témában hétvégi szemináriumot.
● A tavaszi félév során a Vezetőképző Klub meghívott vendégei voltak: Dr. Csató Gábor
(az Országos Mentőszolgálat elnöke), Szalai Zoltán (az MCC főigazgatója), Hosszú Katinka (többszörös olimpiai és világbajnok úszónő), Kubinyi Márton (MCC alumnus,
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szervezeti menedzser, Vanessa Research) valamint Csapody Balázs (a balatonszemesi
Kistücsök étterem tulajdonosa).
● 2020. május 15-16 és 22-23-án a Case Solvers szervezésében Változás Management
témában esettanulmányokon alapuló tréningen vettek részt a diákok.
● Diákjaink számos külső partnerrel dolgozhattak együtt valós szervezeti problémákon,
mint például: az Alkotmánybírósággal együttműködve az AB§ZI verseny megszervezésében, az Alapjogokért Központtal, a Nemzeti Filmintézettel illetve a POKET csapatával. E mellett számos más, a diákok saját ötlete mentén alakult projekt is megvalósításra került.
● A vírus- és a kialakult helyzetre reagálva a programjaink a pandémiás időszakokban
online zajlottak, melyek esetében kiemelten fontos volt a lehető legmagasabb minőség
biztosítása a résztvevők számára.
Őszi félév
● Az őszi félévet kick-off tábor előzte meg. Zamárdiban 4 napot töltöttünk augusztus 2529. között, ahol számos szakmai és közösségépítő programba volt lehetősége a hallgatóinknak bekapcsolódni és részt venni.
● 2020. október 16-17-én Boris Kálnoky (az MCC Média Iskola vezetője) tartott Interview Techniques témában hétvégi szemináriumot, ahol több meghívott vendég részvételével többek között az interjúztatásba, az interjúalanyi létbe is belekóstolhattak a résztvevők és egy panelbeszélgetés lemodellezésére is sor került.
● 2020. november 6-7.-én Yannick Dillen (Vlerick Business School) tartott hétvégi szemináriumot, melynek során a diákjaink egy megvalósítandó ötlettől eljutottak egy potenciális start-up megálmodásáig.
● Az őszi félév során a Vezetőképző Klub meghívott vendégei voltak: Fodor Gergely
(kormánybiztos), Hortobágy T. Cirill (pannonhalmi főapát), Pavlics Babett (vezérigazgató, Keler KSZF), Lányi Eszter (képzési igazgató, Nemzeti Filmintézet), Roger
Crowley (brit történész), Berkó Gábor (Country Director, Procter & Gamble), illetve
Joerg Bauer (elnök, Tungsram).
● 2020. november 13-14.-én a hétvégi szemináriumon az egyéni coaching és egy vezetői
dilemma szimulációja volt a téma, melyet Déri Marcell (munka- és szervezet szakpszichológus) tartott.
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● A félév során diákjaink a következő partnerekkel dolgoztak együtt valós szervezeti
problémákon: Keler KSZF, Nemzeti Filmintézet, Mindset terápiás és Tanácsadó Központ, valamint a Pannonhalmi Apátsági Turizmus és Vendéglátás Kft.
A 2020-as év során októberben a Vezetőképző Akadémia élére Dr. Porkoláb Imre került az
MCC Vezetőképző Akadémia előtt álló fejlesztési feladatok megtervezése és végrehajtása érdekében. Az egyes programokat 36 külsős oktató támogatta 2020 év során.
A szervezeti változást érintő feladatok közül kiemelkedő a Vezetőfejlesztő Innovációs Kutatóintézet létrehozása, amely
a hallgatók oktatásának kibővítése területén tartalmazza egy éves intenzív vezetőképző
program kereteinek kidolgozását,
egy flow kutatóintézet koncepciójának megalkotását,
és az ezekhez kapcsolódó főbb kutatási-fejlesztési és innovációs területek feltérképezését.
Ezeket a fejlesztéseket az MCC dinamikusan növekvő Egyetemi Programjaival összhangban
kell végrehajtani annak érdekében, hogy az MCC hallgatók, posztgraduális iskolákon résztvevők és az MCC Alumni tagjai nagyobb mértékben kapcsolódni tudjanak a Vezetőképző Akadémia programkínálatához.
A Vezetőképző Akadémia 2020. évi programjában 38 diák vett részt, illetve 9 hallgató ösztöndíjas (külföldi) státuszban volt jelen a programban az őszi félév során.
A 2020. évre tervezett programokat a 12 darab Vezetőképző Klub, 6 darab szeminárium, és 9
darab szervezeti problémák megoldásán alapuló projekt tekintetében a pandémiás helyzet ellenére sikerült úgy megoldani, hogy a hallgatók elkötelezetten és érdeklődéssel vettek részt a
programokon.
Kidolgozásra került az intenzív egy éves vezetőképző program, amelynek főbb oktatási és nevelésmódszertani pillérei az egyéni vezetői készségek feltérképezése és fejlesztése, a kiscsoportos problémamegoldás, illetve a nagyobb méretű szervezetek működésének megértése.
Ugyancsak elkészült a Vezetőfejlesztő Innovációs Kutató Intézet koncepciója és a szakmai
programjának előkészítése is megkezdődött, ettől már a 2021-es évben is komoly eredmények
várhatók.
A vezetőképző program három pillére a „változz-változtass-vezess” mottót kapta:
Változz – egy vezető fejlődése önmaga fejlesztésével kezdődik. A program egy éves
időtartama biztosítja a résztvevőknek a személyes kompetenciák neurotechnológia42

alapú felmérését, és kiértékelést követően az erősségek személyre szabott képzését, fejlesztését. Egyedülálló önfejlesztő programunk révén a hallgatók megtanulják az optimális flow tudatállapotot felhasználni arra, hogy tartósan csúcsteljesítményt nyújtsanak.
Változtass – egy szervezeten belüli problémamegoldás és innováció manapság sokkal
fontosabb, amikor úgy tűnik, az irányítás kicsúszik az emberek kezéből. Ennek érdekében a diákok a valós életben ismerik meg és sajátítják el a problémamegoldás képességét
szervezeti partnereink és mentoraink segítségével, hogy a program elvégzését követően
a változás élére tudjanak állni a különböző típusú szervezeteknél.
Vezess - a program nem csak tanulásról és a kemény munkáról szól, hanem rengeteg
szórakozást is biztosít! Közösségépítési lehetőségeink során, mentorok és oktatók segítenek a hallgatóknak saját vezetői stílusuk kialakításában, és közös élmények tömkelege
gondoskodik arról, hogy szoros kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek egy életre szóló
köteléket biztosítanak a résztvevőknek. Ez a hálózat segít, hogy képessé váljanak legmerészebb álmaik megvalósítására.
5. Vitaakadémia
A Vitaakadémia egy olyan interaktív érveléstechnikai képzés, amely során a résztvevők univerzális előadói és elemző készségekkel gyarapodnak, megismerkednek magának a vitának a
műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a meggyőzés alapjairól, és szert tesznek a
vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési hibák feltérképezését, a vita
alapvető műfajainak megismerését, illetve mindezek kipróbálását.
Az MCC Vitaakadémia a 2020-as évben nagy mérföldkőhöz érkezett, hiszen a 2019 októberében elindított program a második évfolyammal egy önálló szervezeti egység megalakulását
hívta életre. Az MCC Vitaakadémiájának interaktív tréningje során a résztvevők megismerkedhetnek magának a vitának a műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a disputázás
alapjairól és szert tesznek a vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési
hibák feltérképezését, a vita alapvető műfajainak (pl. törvényszéki, Karl Popper) megismerését,
illetve mindezek kipróbálását.
A 2019-ben életre hívott Vitaakadémia tréning sikeresen befejezi az első évfolyamot és
az előző évhez képest kétszerannyi jelentkezőből 16 kiválasztott résztvevővel új évfolyamot indít.
Első szakmai eredmények (8 végzett vitavezető, két végzett mentor), vitaoktatóval bővül a szakmai stáb.
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A Vitaakadémia tréning az MCC újabb és újabb programjain jelentkezik érveléstechnikai képzéssel.
Első országos sajtómegjelenések a Vitaakadémia tevékenységéről.
Megszületik az új misszió: a Vitaakadémia tréninget intézményesített, professzionális
és széleskörű képzési programmá fejleszteni a vitakultúra meghonosítására Magyarországon és a Kárpát-medencében az MCC kiépülő hálózatán keresztül.
A Vitaakadémia kurzusai
A Vitaakadémia első képzése egy háromnapos intenzív érveléstechnikai és vitamódszertani tréninggel indult, amely 2019. november 29. - december 1. között került megrendezésre. A képzési
hétvégét követően – egészen a nyári utánkövető hétvégéig – a leendő vitatrénereknek önállóan
kellett megszervezniük és lebonyolítaniuk legalább három vitaalkalmat. Ehhez természetesen a
Vitaakadémia oktatói minden segítséget megadtak.
Terveink között szerepelt 2020 február végén az ún. kontaktalkalom megtartása, ahol a résztvevők az első, már önállóan megtartott vitaalkalmuk tapasztalatairól számoltak volna be, és
értékelték volna ki a program oktatóival, értékes útravalóval gyarapodva a további alkalmak
megszervezéséhez. A járványhelyzet fokozódása miatt azonban a kontaktalkalom újragondolása szükségszerűvé vált. Mindemellett a pandémia az önálló vitaalkalmak szervezését és lebonyolítását is nehezítette. A kontaktalkalomra a résztvevőknek írásos beszámolóval kellett készülniük, amelyben megadott szempontok alapján ismertették és értékelték az első vitaalkalmukat. A program oktatói a beküldött anyagokat részletesen, szintén megadott szempontok
alapján, személyre szabottan értékelték, kiemelték mind az erősségeket és gyengeségeket, valamint javaslatokkal látták el a leendő vitatrénereket.
A járvány okozta helyzet miatt azzal is szembesülnünk kellett, hogy megkezdődött a lemorzsolódás nagyobb mértékben, mint azt sejtettük: a kezdő tizenöt főből mindössze nyolcan maradtak. A képzés egésze alatt a résztvevőknek folyamatos online szakmai konzultációra volt lehetőségük. Februártól a résztvevőknek nehéz dolguk volt a további vitaalkalmak szervezésében
és lebonyolításában, de nagyon ügyesen vették az új akadályokat. A legtöbben online vitaalkalmat szerveztek, aminek közösen igyekeztük megtalálni az előnyét: az oktatók így könnyebben
részt tudnak venni több vitán is, ahol figyelemmel tudják kísérni mentoráltjaikat. A leendő vitatrénerek így azonnali visszajelzést kaptak megtartott alkalmukról. A félév végén, 2020. június 23–24. között egy online utánkövető hétvégére került sor, ahol a résztvevők prezentálták
a megtartott alkalmak eredményeit, az azokon résztvevő vitázók visszajelzéseit, saját tapasztalataikat, különös tekintettel arra, hogy milyen sikerrel építették be a februári kontaktalkalom
javaslatait a további vitákon, és a tanulságokat közösen megbeszélték a csoporttal, a képzés
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oktatóival és az MCC munkatársaival. A tizenöt főből összesen nyolcan végeztek, ebből két fő
MCC-s kolléga.
Az első év sikeres programja után 2020. őszi félévében a már megszerzett tapasztalatok mentén
megújuló képzésre a novemberi felvételi folyamat során 56 jelentkező adta be komplex jelentkezési anyagát, akik közül az online interjúk alapján 16-an nyertek felvételt a programra (köztük hárman az MCC munkatársai). A második évfolyam képzési hétvégéje 2020. november 27.
– 28. között került megrendezésre, a Zoom online felületén.
A 2020/21-es tanév képzésének jelentős újítása, hogy a vitaakadémisták személyes mentorálásban részesülnek, illetve a tapasztalat és tudáscsere elősegítésének érdekében folyamatos reflexiót gyakorolnak saját és társaik által tartott vitaalkalmakról. Az MCC szervezetén belüli
együttműködéseknek egyik fontos állomása volt, hogy az időszakosan megrendezett „Középiskolás Szombatokon” hagyománnyá váltak, az éppen aktuális témát boncolgató vitaklubok és
az ott elhangzottak szakmai kiértékelése.
Az MCC Vitaakadémia hosszútávú célja a vitakultúra fejlesztése és a demokratikus párbeszédkultúra széles körű meghonosítása Magyarországon és a Kárpát-medencében.
6. Karrier- és Szakmai Fejlesztési Központ
A Karrierközpont megalakulásával egyik fő célunk az MCC Alumni-kapcsolatok új alapokra
helyezése, illetve a MCC és a munkaerőpiac kapcsolatának elmélyítése volt annak érdekében,
hogy jelenlegi és már végzett diákjainkat segítsük karrierútjukon, továbbképzési lehetőségeket
biztosítsunk számukra a Collegium befejezését követően is, ezáltal a végzett diákok közel maradnak az intézményhez, megszerzett tapasztalataikkal hozzájárulnak a jelenlegi diákok fejlődéséhez.
A Központ alapfeladatai közé tartozik:
● az Alumni (MCC-ben végzett diákok) ügyeinek irányítása, kapcsolattartás, szolgáltatások fejlesztése, nyilvántartások vezetése, rendezvényszervezés;
● az MCC-s diákok egyéni karrierútjának tervezése, konzultációk biztosítása, szakmai
mentorálás koordinálása, szakmai gyakorlatok szervezése, karrierutak nyomon követése;
● az MCC külső, munkaerőpiaci, kiemelten vállalati és intézményi kapcsolatainak fejlesztése, kapcsolattartás, nyilvántartások vezetése (CRM rendszer működtetése), projektek
fejlesztése (kiemelten az MCC Vezetőképző Akadémiával közös ún. „business projektek” probléma szponzor és szakmai mentor oldali irányítása, koordinálása);
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● a vállalkozás-fejlesztési tevékenység irányítása, melynek keretében támogatjuk az önálló vállalkozás-fejlesztési tevékenységet, inkubációs szolgáltatásokat nyújtunk, kialakítjuk és irányítjuk az MCC Inkubátort;
● a Komplex Projekt-menedzsment feladatok (MCC egészét érintő projektek) irányítása,
koordinálása, projekt-menedzsment módszertani támogatása, ezen belül kiemelten az
MCC+ fejlesztési projekt irányítása, a végrehajtásukhoz szükséges erőforrások biztosítása.
2020 novemberében személyes találkozókat szerveztünk több mint 15 fő kiemelt Alumni-tagunkkal, az interjúk alkalmával visszacsatolást kaptunk az MCC-hez fűződő szoros elkötelezettségükkel kapcsolatban. Továbbá képet kaptunk az MCC-ben eltöltött éveik pozitívumairól,
hasznos tanácsokkal, ötletekkel látták el a Központunkat, a jövőbeni programjainkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ezt követően egyesével megkerestük valamennyi Alumnusunkat és
Alumnánkat, akikkel az adategyeztetés mellett hasonló kérdések mentén haladva további hasznos információkat gyűjtöttünk az Alumni tagok MCC-vel kapcsolatos érzéseiről, kértük javaslataikat az MCC Alumni programjainak új irányához.
2020 decemberében útjára indítottuk az Alumni+ programot, mely 5 különböző elemből áll:
● A KATEDRA program keretein belül lehetőséget biztosítunk az Alumni tagok részére
az intézménybe oktatóként történő visszatérésre, így átadhatják a megszerzett tudásukat,
tapasztalataikat diákjainknak.
● A GAP YEAR program Alumni tagok számára biztosít szabad alkotói évet.
● A Nemzetközi ösztöndíj program keretein belül külföldi továbbtanulási lehetőséget
biztosítunk szabadon választott egyetemeken és kurzusokon.
● A Vállalkozásfejlesztési programunkkal az Alumni tagok vállalkozói szemléletmódját
kívánjuk fejleszteni, továbbá a seed, vagy pre-seed fázisban lévő vállalkozásaikat támogatni.
● Exkluzív Alumni programjaink pedig olyan továbbképzési lehetőségeket kínálnak, melyek segítik a stresszkezelést és a vezetői készségek fejlesztését is.
2020 novemberében megkezdtük egy nagyívű fejlesztési program előkészítését. Az MCC+ alkalmazás a Collegium tudásportáljának a fejlesztését szolgálja. Keretbe foglalja a korosztályok
MCC bázisú képzési, oktatási és élmény anyagait, amelyek az oktatási rendszer támogatását és
a diákok motiválását szolgálja. A fejlesztés a teljes MCC közösség kiszolgálását célozza meg
annak érdekében, hogy az itt tanuló, élő, illetve az MCC hálózatában jelen lévő, valamint a
képzést igénybe vevő közösség motivációját friss tudás megszerzésével fenn tudja tartani. Az
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ehhez szükséges eszköztár pedig elérhetővé válik mindenki számára. Ennek szerves része a
motivációs-loyalty rendszer fejlesztése, amelynek hátteret adó speciális webshop is a rendszer
részét képezi. Az MCC+ nem csak tudásbázis, hanem összevont felület is lesz egyben. Átfogó
infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy olyan rendszerek integrációs igényét is fogadja, amelyek
jelenleg önállóan, összeolvadási lehetőségek nélkül üzemelnek a Collegium keretein belül. A
rendszerfejlesztés legfőbb célja, hogy a diákok könnyen, élmény szinten tudjanak hozzájutni a
szélesspektrumú tudáshoz.
Mindemellett az alábbi programelemek előkészítését végeztük el:
● A munkaerőpiaci, kiemelten hazai vállalati és intézményi együttműködések bővítése,
diákjaink részére exkluzív álláslehetőségek, szakmai gyakorlati helyek biztosítása.
● Az Alumni Club keretin belül a „Fireside Chat” szakmai beszélgetéssorozat fejlesztése.
Ennek keretében minden hónapban innovatív témákról beszélgetünk meghívott szakértőinkkel és az Alumni tagjaival.
● Az „Akikre büszkék vagyunk” projekt megvalósítása, melynek keretében 20 kiemelt
eredményt elérő Alumni tagunkkal készítünk interjúkat.
● Valamennyi kiemelt rendezvényünkön exkluzív „Alumni Club” kialakítása az alumniközösség számára.

Nemzetközi kapcsolatok, ösztöndíjak
Az MCC Nemzetközi Igazgatóságának elsődleges feladata az intézmény tehetséggondozó tevékenységének kiszélesítése, nemzetközi láthatóságának növelése. Ennek érdekében partnerkapcsolatok kialakításán keresztül nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosít a diákoknak, valamint nemzetközi vendégek és szakértők közreműködésével közéleti beszélgetéseket és konferenciákat szervez. Az MCC Iskolák nemzetközi tevékenységében koordinatív szerepet lát el és hozzájárul az MCC képviseletek nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítéséhez.
A Nemzetközi Igazgatóság számos új ösztöndíjprogramot indított el a 2020-as évben MCC-s
hallgatók, alumni tagok, valamint külföldi vendégkutatók és professzorok számára.
A nemzetközi igazgatóság vezetője 2020 júniusában Szűcs Andrea Dóra lett. Az igazgatóság
csapata kibővült, 6 új kolléga csatlakozott a szervezeti egységhez, akiknek feladatai közé tartoznak a nemzetközi partnerkapcsolati stratégiák felállítása, együttműködési lehetőségek kialakítása, ösztöndíjprogramok koordinálása.
A 2020-as év során új nemzetközi ösztöndíjprogramokat indítottunk MCC-s diákok számára.
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Budapest Fellowship Program. A Mathias Corvinus Collegium és a Hungary Foundation, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködésben 2020-ban először
hívta életre a Budapest Fellowship Programot. A 10 hónapos program célja egy, Magyarország történelmét és kultúráját mélységeiben ismerő, arra nyitott amerikai kutatókat és szakembereket összefogó közösség építése. A program egyedülálló lehetőséget
nyújt amerikai kutatóknak és szakembereknek arra, hogy gyarapítsák történelmi és kulturális ismereteiket Magyarországról és Közép-Európáról. A Budapest Fellowship
Program tematikus szemináriumokat, széleskörű kapcsolatépítési lehetőséget, valamint
havi szinten helyi és regionális tanulmányutakat kínál határainkon belül és határainkon
túl a programban részvevőknek. A négy ösztöndíjas a program során bekapcsolódik az
MCC oktatási tevékenységébe, fogadóintézményeknél kutat, illetve magyar nyelvórákon vesz részt.
MCC Fellowship Program. Három hónapos kutatói ösztöndíj-lehetőség neves külföldi
think tankeknél és kutatóintézeteknél. A program lehetőséget biztosít az MCC-s hallgatóknak és alumni tagoknak, hogy az általuk választott témában szakmai segítséggel kutassanak. A program 2020 őszén indult útjára, négy ösztöndíjassal, 2021 tavaszán hét
diák vesz részt a programban.
MCC Training Grant. Az MCC Training Grant pályázat rövid távú (3-30 napos) külföldi képzéseken, tanfolyamokon, kutatási vagy tanulmányi lehetőségeken való részvételt támogat. Aktív MCC-s hallgatók mellett az alumni közösség számára is nyitott a
program, amelyet évi háromszor hirdetünk meg. Az első ciklusra 2020 telén lehetett
jelentkezni, a következő mobilitási időszak 2021 májusában várható. Az MCC az ösztöndíjjal állja a képzés díját, az utazás, lakhatás, biztosítás, valamint a megélhetés költségeit. Az első ciklus során 10 pályázó nyert támogatást.
Neves külföldi kutatók számára is lehetőséget biztosítunk 2020-ban indult ösztöndíjprogramunkkal, a Visiting Fellowship Programmal. A két héttől egy évig terjedő időtartamra szóló
vendégkutatói ösztöndíjkal nemzetközileg kiváló kutatókat és szakemberek vonunk be az MCC
tevékenységébe, és ezen keresztül a magyar tudományos- és közéletbe. Az első pályázati ciklusban több, mint 100 pályázat érkezett be, és a világ minden tájáról 14 ösztöndíjast fogadott
az MCC.
2020-ban készítettük elő a Program következő kiírását is, aminek révén még nagyobb volument
és még több nemzetközi szaktekintély intézményünkbe látogatása biztosított.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
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Kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 7. pont
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Mathias Corvinus Collegium diákjai, középiskolai és egyetemi oktatók, hallgatók.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
kb. 1200 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Nemzetközi rendezvények. konferenciák Az MCC Budapest Summit konferencia-sorozat keretében, 2020 novemberében került megrendezésre online szellemi csúcstalálkozónk, a Patriotic
Talks. Az MCC YouTube csatornáján közzétett, öt epizódból álló beszélgetéssorozatban a hazafiasság egy-egy aspektusát jártuk körül a legnevesebb hazai és külföldi gondolkodókkal. 38
ország mintegy 15 előadója fejtette ki gondolatait a nemzetállamok jövője, a zsidó-keresztény
hagyomány, a politikai korrektség és a hazafiasság modern fogalma kapcsán. A többek között
Douglas Murray, Dennis Prager, Novák Katalin, David Webb és John Bruton részvételével
zajló beszélgetéseket több ezer néző követte hétről hétre, és mintegy 30 sajtómegjelenés kísérte
az online rendezvényt. Az esemény honlapja: https://patriotictalks.mcc.hu/
Az eseményen az alábbi előadók adtak elő, vettek részt kerekasztal beszélgetéseken:
Prof. Dr. Lánczi András - Budapesti Corvinus Egyetem rektora, MCC kuratóriumi tag
John O’Sullivan - Danube Institute elnöke
Dennis Prager – író, műsorvezető, a PragerU alapítója
Rodrigo Ballester - Műhelyvezető, Európai Tanulmányok Műhely, MCC
Antonio Martino - Olaszország Védelmi Minisztere (2001-2006)
Russel Ronald (Rusty) Reno - A First Things folyóirat főszerkesztője
Dr. Samir Saran - Az Observer Research Foundation elnöke
Julius Krein - Az American Affairs folyóirat alapító-szerkesztője
Novák Katalin - Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter
Kiss István – Ügyvezető igazgató, Danube Institute
Tim Marshall - Író, újságíró, tudósító
Prof. Dr. David Engels - Az Université Libre de Bruxelles professzora
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Em. Prof. Rüdiger Voigt - Az Universität des Bundeswehr München emeritus profeszszora
Francesco Giubilei - A Nazione Futura elnöke és alapítója
Prof. Dr. Eduardo Fernández Luiña - A DISENSO Intézet nemzetközi vezetője
Dr. Roman Joch - A prágai Civic Institute ügyvezető igazgatója
Ilya Shapiro - A Cato Institute Robert A. Levy Center for Constitutional Studies igazgatója
Prof. Dr. Hon. Schöpflin György - Az iASK főmunkatársa
Boris Kálnoky - Újságíró, Média Iskola vezetője MCC
David Webb - A FOX Nation és a FOX News műsorvezetője
David Brog - Az Edmund Burke alapítvány elnöke
Alvino-Mario Fantini - A European Conservative főszerkesztője
Igor Janke - A Varsói Szabadság Intézet elnöke
Dr. Hon. Luca Volontè - A Dignitatis Humanae Institute elnöke
Demkó Attila - Műhelyvezető, Geopolitikai Műhely, MCC
Douglas Murray – író, újságíró, The Spectator magazin társszerkesztője
Andreas Glarner - A Svájci Parlament képviselője
Chris Buskirk - American Greatness alapítója és szerkesztője
Dr. Grégor Puppinck - European Centre for Law and Justice igazgatója
Szánthó Miklós - Az Alapjogokért Központ igazgatója
Magyar Ágnes Zsófia - Danube Institute vezető kutatója
John Bruton - Írország miniszterelnöke (1994-1997)
Jaime Mayor Oreja - Spanyolország belügyminsztere (1996-2001)
Rev. fr. Mario Alexis Portella - A Firenzei Főegyházmegye kancellárja
Dr. Guillaume de Thieulloy - A Salon Beige közéleti blog és a Les 4 Vérités hetilap
igazgatója
Angela Vidal Gandra da Silva Martins - Brazília családügyekért felelős államtitkára
Tristan Azbej - Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program
megvalósításáért felelős államtitkár

A 2019-ben útjára indított rendezvénysorozat, a Budapest Lectures platformot nyújt a legaktuálisabb, nemzetközi közvéleményt foglalkoztató témák, ügyek megvitatásának. A havi rendszerességgel szervezett beszélgetések célja, hogy napjaink fontos, nem egyszer megosztó kérdéseiről magyarországi és külföldi előadókkal folytassunk diskurzust.
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2020-ban az alábbi beszélgetések kerültek megrendezésre a Budapest Lectures keretében:
o City of Fortune: Venice and Her Maritime Empire, Roger Crowley, brit történész, bestseller író (2020.11.05.)
o Big Tech’s Morality Police - Censorship or Protection, Harmeet Dhillon, a kaliforniai Republikánus Párt volt alelnöke és Paul Coleman, a bécsi ADF igazgatója (2020.09.17.)
o Media in the V4: What has changed since the fall of the Iron Curtain?
(2020.01.22.), Lukáš Kovanda, cseh közgazdász, író, a Czech Fund vezető közgazdásza, Łukasz Warzecha, lengyel újságíró, politikai kommentátor és Szalai
Zoltán főigazgató
o Globalism: A failed utopia? (2020.01.22.), Anne-Elisabeth Moutet, a Daily és a
Sunday Telegraph újságírója, Werner J. Patzelt, német politológus és John
O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
o Valamennyi beszélgetés elérhető az MCC YouTube csatornáján.
A világ országaiban sorra kerülő, a magyar külpolitika szempontjából jelentős választások margóján szervezett MCC Election Night programsorozat 2020-ban indult útjára. A teljes estés
rendezvények során az adott ország politikai viszonyainak nemzetközi és hazai szakértőivel
kerül elemzésre a választások várható kimenetele, illetve annak hatásai hazánkra. 2020-ban az
amerikai elnökválasztás margóján került megszervezésre az első MCC Election Night, amelyen
Takács Szabolcs, washingtoni nagykövet, Ugrósdy Márton, a KKI igazgatója, Mártonffy Balázs, az NKE adjunktusa vendégeskedtek, valamint Nicole Nemeth, George Bogden, Ryan
Brockhaus és Stephen Sholl, a Budapest Fellowship Program amerikai vendégkutatói.
2020-ban Gladden Pappint az MCC vendégeként köszönthettük, a University of Dallas politológia professzora, az American Affairs főszerkesztő-helyettese, valamint a University of Notre
Dame Center for Ethics and Culture intézetének főtanácsadója. Pappin úr látogatása során szemináriumot tartott az MCC-s hallgatók számára, valamint nyilvános beszélgetés keretében fejtette ki gondolatait az amerikai politikai viszonyok alakulásáról.

Kiadványok
A 2020. évben az Alapítvány az alábbi könyveket adta ki:
Kiss Réka – Máthé Áron – Szalai Zoltán (szerk.): Magyar hősök: Elfeledett életutak a 20. századból
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A kötet portrékban mutatja be a közelmúlt kiemelkedő magyarjainak emberi példáit, a határhelyzetekben tanúsított kockázatvállalás hőseit: a vészkorszak embermentőit, a nácikkal szembeni ellenállókat, a kommunista hatalomátvétel ellen küzdőket. Szerepelnek benne 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok, anyaországbeli, valamint erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és
felvidéki magyar papok, politikusok és értelmiségiek. Válogatásunk szereplőinek túlnyomó
többsége mindkét totalitárius ideológia, a nácizmus és a kommunizmus ellen fellépett, sokuk
története a tragikus időkben mutatott bátor viselkedésük ellenére a szélesebb közönség előtt
mégis mindmáig ismeretlen. A kötet ezt a hiányt igyekezett pótolni.
Dúró József (szerk.): Előzés jobbról - Radikális jobboldal Európában
Az országonkénti esettanulmányokat bemutató kötet azt a témát járja körül, hogy az elmúlt
évtizedben miként alakult át a politikai verseny természete szerte Európában. A megváltozott
helyzethez sok esetben a régi pártok képtelenek voltak alkalmazkodni, így új szereplők jelentek
meg vagy emelkedtek fel. Az egyik legkomolyabb kihívás jobboldalról érte az európai pártrendszereket: a nemzeti szuverenitást politikájuk középpontjába helyező pártok számos országban jelentősen megerősödtek. De vajon mi rejlik a sikereik mögött? Kik a szavazóik? Mit képviselnek pontosan? Mit akarnak elérni? A kötet a politikatudomány eszközeivel tényszerű válaszokat ad ezekre a kérdésekre.
Orbán Balázs: A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye
A magyar állam történeti és geostratégiai determinációi következtében sajátos helyet foglal el
az európai és ezáltal a világpolitika térképén. Ahhoz, hogy a jelenkor stratégiai gondolkodását
kialakíthassuk, szükség van a korszakokon átívelő folyamatok felismerésére és realista értelmezésére. A kötet a múltra támaszkodva igyekszik meghatározni egy olyan jelenlegi cselekvési
stratégiát, amelynek következménye a jövőbe mutat. A szerző célja, hogy meghatározzon egy
pártpolitikai fragmentáción túli stratégiai alapvetést, amely garanciája lehet egy szuverén, nemzeti jellegzetességeit és keresztény örökségét megőrző magyar állam és magyar társadalom 21.
századi fennmaradásának.
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Közhasznú tevékenység megnevezése:
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv.
preambuluma.
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Hazai és határon túli, szociális, földrajzi vagy anyagi nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű,
középiskolás és egyetemista fiatalok, valamint budapesti otthontalanok.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Roma Tehetség Program: 36 fő
Női Közéleti Vezetőképző: 19 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1. Roma Tehetség Program
A Roma Tehetség Program feladata megtalálni és felkarolni azokat a roma fiatalokat, akik tehetségük és szorgalmuk révén képesek lesznek olyan karrierutat bejárni, amivel közösségük és
a magyar társadalom számára mintát adhatnak, értéket teremtenek.
A hagyományos oktatást kiegészítő tartós, intenzív program célja kiemelten a középiskolás és
egyetemista roma fiatalok komplex támogatása a sikeres képzési és munkaerőpiaci karrierjük
megalapozása érdekében.
Fontos számunkra, hogy a diákjaink személyisége fejlődjön, összerendeződjön, mert e nélkül
nem lesznek képesek a rájuk váró kihívásoknak megfelelni. A program ezért helyez nagy hangsúlyt a személyiségfejlődésre, ezzel alapozva meg a későbbi kognitív fejlesztési irányt.
Keressük azokat a pontokat a roma diákok iskolai karrierútjában, ahol megfelelő helyen és időben, célzott segítségnyújtással be tudunk avatkozni. Célunk, hogy a ránk bízott diákokban és
felébresszük a tudásvágyat, célok irányok megtalálásában segítsük őket.
Programunkat úgy állítottuk össze, hogy a sikerek elérése érdekében a legkritikusabb pontokon
nyújtsunk segítséget. A 7-8. osztályosoknál a sikeres középiskolai felvételt célozzuk meg, a 9.
osztályosoknál a középiskolával való megbirkózást támogatjuk, végzős középiskolás diákok
esetében a sikeres érettségi a cél. Az egyetemi előkészítő programban pedig túl a már
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egyetemisták sikeres előmenetelének komplex támogatásán, segítséget kívánunk adni a már
érettségizett, továbbtanulásban motivált fiataloknak is.
Programunk folyamatosan keresi a kapcsolódást más, ezen célokért dolgozó kezdeményezésekkel, ám önálló szakmai irányt képvisel.
2020-ban 21 középiskolás és 15 egyetemista vett részt folyamatosan a Roma Tehetség
Programban.
A középiskolás programban 8 féle kurzust tartottunk, az egyetemi programban 6 félét.
A középiskolás programban 6 trénerrel és 8 nyelvtanárral álltunk szerződésben, az egyetemi programban 9 trénerrel és 11 különórát adó (idegen nyelvet, informatikát, stb. oktató) tanárral.
Stratégiai partnerséget alakítottunk ki a romákért sokat tevő, elismert hazai oktatási intézményekkel, szervezetekkel, felelős döntéshozókkal, hogy az erőfeszítéseket összehangoltan, egymásra építve tudjuk kamatoztatni.
Az MCC Roma Tehetség Program sokrétűbbé és nagyobb volumenűvé válásáról született döntés értelmében az új támogatási programok kidolgozásra kerültek, a stratégiai, hosszútávú
együttműködések kialakítása megtörtént, ugyanakkor nyitottak vagyunk és keressük a további
partnereket.
A térítésmentes képzésben résztvevő diákok a lakóhelyükhöz közel eső idegen nyelvi kurzusokon vettek részt, és kéthetente megrendezett foglalkozásokon bővíthették ismereteiket, fejleszthették készségeiket. A Program része a személyes mentorálás és egy olyan erős közösség létrehozása, ahol a roma diákok egymást is támogatják.
A fiatalok számára nyári tábort szervezünk, tanulásukhoz számítástechnikai eszközöket biztosítunk, amely a program első évének sikeres zárását követően a tulajdonukba kerül. Az érvényesülésükhöz szükséges hagyományos oktatási formán túl a diákokat a drámapedagógia, a
személyiségfejlesztés és az élményalapú pedagógiai módszereken keresztül is fejlesztjük. Hiszszük, hogy a támogató hozzáállás, a közösségi élmények, a képességfejlesztés segít a társadalmi
különbségek lefaragásában és az egyéni sikerek elérésében egyaránt.
A programot úgy alakítottuk ki, hogy a diákokat éveken át végig tudjuk kísérni, segíteni. A
középiskola 10. osztályában a programba kerülő diák, sikeres felsőoktatási felvételi esetén további 3 éven át lehet az MCC diákja, majd az azt követő egyetem utáni alumni típusú programokon is részt vehet. A Roma Tehetség Program nagy előnye azonban, hogy a folyamat bármely pontján bekapcsolódhat a diák, és megkapja a szükséges támogatást, lehetőséget.
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A programban való részvétel ingyenes, a szükséges szállás, étkezés, útiköltség is a rendelkezésükre áll.
A Roma Tehetség Program része a személyes mentorálás. Az egyetemista diákok folyamatosan
(összesen mintegy 110 óra) mentorálásban részesültek. Ezek során egyénenként kerültek átbeszélésre a személyes (tanulási ill. karrier) célok, problémák.
A térítésmentes képzésben résztvevő diákok a lakóhelyükhöz közel eső idegen nyelvi kurzusokon vettek részt, és kéthetente megrendezett foglalkozásokon bővítették ismereteiket, fejleszthették készségeiket.
A 2020-as évben a Covid-járvány miatt, összhangban más oktatási intézményekkel, a Roma
Tehetség Program is az online oktatásra tért át. 2020 szeptemberében és októberében még volt
lehetőségünk egy-egy kontakt alkalomra, azonban ezt követően már nem. Az RTP-ben oly fontos közösségi és szabadidős programok októbertől már nem valósulhattak meg, amely a résztvevőknek és a munkatársaknak egyaránt nagyon hiányoznak.
MCC Roma program – roma középiskolásoknak
A program/ tevékenység megnevezése

Résztvevők száma

Elért eredmények

Drámapedagógia

8 fő

Készségfejlesztés

WorldPress Kiállítás

10 fő

Közösségformálás

Vitakultúra-fejlesztő tréning

10 fő

Készségfejlesztés

Önismereti és közösségfejlesztő művészeti
10 fő
csoportfoglalkozás

Közösségformálás

Tanulásmódszertan

10 fő

Készségfejlesztés

Pénzügyi tudatosság-online

9 fő

Készségfejlesztés

Beszédtechnika és improvizációs tréning-on10 fő
line

Készségfejlesztés

Pályaorientáció-online

10 fő

Készségfejlesztés

Tanulásmódszertan-online

11 fő

Készségfejlesztés

Diák létszám 2019/2020 tanév második felében 8 fő középiskolás diák.
Diák létszám 2020/2021 tanév első felében 13 fő középiskolás diák.
A középiskolás diákoknak összesen 6 helyszínen 76 alkalommal biztosítottunk 90 perces nyelvórákat a 2020-as év őszi szemeszterében.
MCC Roma program – roma egyetemistáknak
A program/ tevékenység megnevezése

A programon/ tevé- Elért eredmények
kenységen résztvevők száma

Íráskészség-fejlesztés

7 fő
55

Készségfejlesztés

WorldPress Kiállítás

7 fő

Közösségformálás

Humán erőforrás és önismeret tréning

7 fő

Készségfejlesztés

Prezentáció technikák és retorika tréning

8 fő

Készségfejlesztés

Beszédtechnika és improvizációs tréning

8 fő

Készségfejlesztés

Time management, tanulásmódszertan

8 fő

Készségfejlesztés

Vitakultúra

8 fő

Készségfejlesztés

Diák létszám 2019/2020 tanév második felében 7 fő egyetemista hallgató.
Diák létszám 2020/2021 tanév első felében 8 fő egyetemista hallgató.
Az egyetemistáknak összesen 5 helyszínen mindösszesen 168 óra nyelvórát biztosítottunk a
2020-as év őszi szemeszterében.
2. Női Közéleti Vezetőképző
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Női Közéleti Vezetőképző programjának első kiadására
2018-ban került sor és azóta három évfolyam részesült a képzésben. Az ingyenes képzést
olyan 18–36 év közötti, magyar és angol nyelvtudással rendelkező fiatal hölgyek számára kínáljuk, akik ambíciót éreznek magukban a közéleti szerepvállalásra. A 6-7 hónapos képzés
alappillére a négy képzési hétvége és a képzési hétvégéket kiegészítő e-learning tananyagok,
amelyeket heti rendszerességgel küldünk ki a résztvevőknek. Mindemellett különböző készségfejlesztőkben, illetve gyakorlati, csoportos projektmunkákban vehetnek részt, ez által fejlesztve
a vezetői képességeiket. A képzési hétvégék Magyarország valamely vidéki helyszínén elérhetők.
A program a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter fővédnökségével valósul meg.
A program alapvető célja, hogy a tantermi oktatáson túl lehetőséget biztosítson gyakorlati tapasztalatszerzésre is, így a résztvevők kiscsoportos projektmunkában vesznek részt, és hazai,
valamint külföldi szakemberekkel, vezetőkkel és politikusokkal találkozhatnak. A külföldi
szakértők meghívásával olyan képzést kívánunk nyújtani, amely nemzetközi viszonylatban is
elismert, a hazai előadókkal történő találkozás pedig lehetővé teszi a helyi közéletre történő
reflektálást.
A Női Közéleti Vezetőképző 2019/2020-as programjának harmadik kiadása van folyamatban, 19 résztvevővel, a harmadik évfolyamba több, mint 200 jelentkező felvételizett
E-learning tananyag aktualizálva és az idei évfolyamban nagyobb hangsúlyt fektettünk
a gyakorlati készségfejlesztő programokra, amelyek a közéleti szerepvállalásra összpontosítanak
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A négy képzési hétvége mellett, bevezettünk egy „bevezető”, egy napos képzési alkalmat, amely a korábbi két évfolyam képzési struktúrájához viszonyítva egy újítás.
Mindez annak érdekében volt, hogy a résztvevők megismerjék egymást és megismerjék
azokat az elvárásokat és törekvéseket, amelyek a képzési program szempontjából elengedhetetlenek
A korábbi évhez képest bevezettem egy csoportos projektfeladat elkészítését, amely a
„policy making” témában sorolható, ez által a résztvevők olyan aktuális társadalmi, politikai témákkal foglalkozhatnak, amelyek a közélet szerves részét képezik: zöld energia
és klíma-, biztonságpolitika, digitális műveltség (oktatás), fiatalok munkaerőpiac. Továbbá az egyes képzési hétvégék között egy-egy közéleti szereplővel kerekasztal-beszélgetés megszervezése (online és offline)
A korábbi két évfolyamhoz képest ezúttal sikerült a résztvevők számára a HF-el közösen együttműködve egy amerikai ösztöndíjprogramot létrehozni. A képzés során, a legkiválóbb eredményt elérő résztvevők közül részesülhetnek majd ebben az ösztöndíjprogramban.
A Posztgraduális programok és ezen belül a Női Közéleti Vezetőképző programban a képzési
struktúra már három éve, három programkoordinátorral valósul meg.
A Női Közéleti Vezetőképző kurzusai
Minden képzési elemet követően, legyen az képzési hétvégén történő előadás, készségfejlesztő,
workshop vagy kerekasztal-beszélgetés, anonim feedbackform és személyes visszajelzések segítségével folyamatosan mérjük a résztvevők igényeit, kikérjük javaslataikat és annak alapján
alakítjuk és állítjuk össze a képzési programot, struktúrát. Mindemellett figyelemmel követjük
a nemzetközi trendeket, irányvonalakat és az MCC szellemiségében szervezzük meg a képzés
teljes, 6-7 hónapos időintervallumának képzési stratégiáját és kurzuskínálatot.
A COVID-19 járványügyi helyzet következtében a teljes képzés online valósul meg. Ez nemjelentett különösebb nehézséget, mivel a képzés eleve egy hibrid formában valósult meg az elearning anyagok és egyes feladatok, előadások kivitelezésében. Főként a külföldi előadók esetében a járványügyi intézkedésekre való tekintettel, online valósultak meg az előadások és
egyes workshopok.
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több mint 200 jelentkező (ebből 19 résztvevővel indult a képzés), a résztvevők különböző területekről jelentkeztek, állami és közszféra, és a magán- vagy versenyszférában
egyaránt dolgoznak
megvalósult: 1 bevezető alkalom és 1 képzési hétvége személyes találkozással (offline),
1 online képzés alkalom
hétvégék során előkerült témák: meggyőzés és tárgyalástechnika, vitakészség-fejlesztés, kríziskommunikáció és interjúk, politikai kommunikáció és beszédek, prezentációs
készségek, projekttervezés
Hungarian Foundationnel együttműködve ösztöndíjprogram létrehozása

Közhasznú tevékenység megnevezése:
Tudományos tevékenység, kutatás
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 2. § (1) bekezdés
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Egyetemi és középiskolai hallgatók, egyetemi oktatók, egyetemi döntéshozók, pályaválasztási
tanácsadók, oktatáspolitikai döntéshozók.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
kb. 50-100 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1. Kutatócsoport
Az MCC folyamatosan működő belső kutatócsoport feladata a Collegium szakmai tevékenységének támogatása az aktuálisan meghatározó nemzetközi trendek, intézmények, szereplők és
szakirodalom folyamatos monitorozása, ajánlások készítése, stratégiai és kommunikációs tartalom gyártása, moderáció és önálló kutatások révén.
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2. Klímapolitikai Intézet
A Klímapolitikai Intézetet a Mathias Corvinus Collegium és a Századvég Alapítvány hozta létre
2020-ban. Az intézet legfőbb feladata, hogy a klímaváltozáshoz és egyéb ökológiai kérdésekhez kapcsolódó társadalmi közbeszédet egy szakmaiságon alapuló, realista keretrendszerbe helyezze. Ebből fakadóan az intézet feladata a tudományos élet eredményeinek beemelése a köztudatba rendezvények, médiaszereplések és saját tartalmak előállítása révén - ezzel is elősegítve a megoldáscentrikus gondolkodás erősödését és gyengítve a környezeti problémák létét tagadó, vagy azokkal kapcsolatban pánikot keltő hangokat. A szemléletformálás egyik legfontosabb terepének az oktatást tekintjük, ezért az MCC minden szintjén részt vesz a diákok
környezettudatos gondolkodásának kialakításában. A szemléletformáláson túlmenően igyekszik a döntéshozók munkáját is segíteni különböző szinteken döntéselőkészítő szakmai anyagokkal és tanácsadói munkával.
2020 májusában megalakult Klímapolitikai Intézet ősszel jelentős létszámbővülésén
ment keresztül, a létszám a korábbi kettőről hatra bővült.
2020 második félévében két MCC belüli szervezettel és két külsős partnerrel együttműködést is kötött.
Az Intézet az MCC Egyetemi program Juniorképzése és a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző őszi féléve során két előadást tartott.
2020. december 10-én Klímaváltozás: elvándorlás vagy helyben alkalmazkodás? témában A Klímapolitikai Intézet és a Migrációkutató Intézet közös online konferenciát szervezett.
2020. őszen megkezdődött az klímapolitikai és környezetpolitikai egyetemi kurzusok
igényének, a témáinak előzetes kérdőíves felmérése a diákok között.
2020-ban a Klímapolitikai Intézet munkatársai összesen 39 db kutatási cikket készítetek
és jelentettek meg a KPI Intézeti honlapján, amelyből 7 db cikk a corvinak.hu-n is közzétételre került.
Emellett levegőszennyezés és a hulladékgazdálkodás, új hulladékgazdálkodási törvény
témáiban több külső sajtómegjelenések is voltak a Magyar Nemzetben, Index.hu-n, a
Mandineren, a Világgazdaságon, Élőbolygónk blogon, Agroinform.hu-n és az Origo-n.
A 2020-as év intézeti létszáma két munkatárssal indult, majd nyár végére háromra, szeptember
közepére összesen hat főre bővült. Megtörtént az egyes szerepkörök (igazgató, kutatók, kapcsolattartók, gyakornokok), valamint az egyes szakterületek (energetika, agrárium, környezetés klímapolitika, természetvédelem, épített környezet) lehatárolása.
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2020 második félévében együttműködés indult az MCC Migrációkutató Intézettel, az MCC
Geopolitikai Műhellyel. A Migrációkutató Intézettel közös konferenciát tartott az intézett míg
a MCC Geopolitikai Műhellyel közös anyagokat, cikkeket dolgoztak ki.
Az Intézet részt vett a Századvéggel közösen az European Climate Initiative (EUKI) nemzetközi programban, amely a koronavírus járvány következtében csak online formában valósult
meg. (Lásd még: https://www.euki.de/)
Az őszi félév során megkezdődtek az MCC 2021-es éves klímapolitikai és környezetpolitikai
témájú egyetemi és középiskolai kurzusok, workshopok tematikáinak az előzetes kidolgozása,
2020 őszi félévében még nem kerül sor rendszeres kurzusok meghirdetésére és megtartására.
Megkezdődött az klímapolitikai és környezetpolitikai egyetemi kurzus igényének, témáinak
előzetes kérdőíves felmérése a diákok között.
A Covid miatt az őszi félévben minden előadás és konferencia online formában került megtartásra az MCC zoom rendszerén keresztül. Jelenléti offline alkalmak egyáltalán nem kerültek
megtartásra.
2020. február 13. MCC Egyetemi program Juniorképzése keretében Mit jelent ma a
fenntarthatóság? Kerekes György MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója, környezetvédelmi szakjogász előadásán vehettek részt az MCC diákjai. https://mcc.hu/hir/mitjelent-ma-a-fenntarthatosag
2020. szeptember 25. és 27. között rendezték meg az MCC Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző őszi félévének első, online képzési hétvégéjét. 2020. szeptember 25-én Kerekes
György, környezetvédelmi szakjogász, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezetője tartott előadást diákoknak Klímaváltozás és alkalmazkodás a Kárpát-medencében – kihívások, válaszok és politikai cselekvés címmel. https://mcc.hu/hir/klmiavaltozastol-ageopolitikai-kerdesekig
2020. december 10-én Klímaváltozás: elvándorlás vagy helyben alkalmazkodás? A Klímapolitikai Intézet és a Migrációkutató Intézet közös online konferenciája Litkei Máté,
a Klímapolitikai Intézet kutatója tartott előadást a témában.
https://klimapolitikaiintezet.hu/cikk/klimavaltozas-elvandorlas-vagy-helyben-alkalmazkodas; https://www.migraciokutato.hu/press/klimavaltozas-elvandorlas-vagy-helyben-alkalmazkodas/
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2020-ban a Klímapolitikai Intézet munkatársai összesen 39 kutatási cikket készíttetek
és jelentettek meg a KPI Intézeti honlapján, amelyből 7 cikk a corvinak.hu-n is megjelent.
Emellett levegőszennyezés, hulladékgazdálkodás témában külső sajtómegjelenések is
voltak.
A Klímapolitikai Intézet és a Migrációkutató Intézet egy közös online konferenciát szervezett 2020. december 10-én klímaváltozás, elvándorlás vagy helyben alkalmazkodás
témában.
2020 őszén megkezdődött a klímapolitikai és környezetpolitikai egyetemi kurzusok igényének, a témáinak előzetes kérdőíves felmérése az MCC-s diákok között, ami alapján
igény mutatkozott a klímapolitikai témájú kurzus indítására.
Elkészült a Klímapolitikai Intézet stratégiája és szervezetfejlesztési terve.
3. Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért
A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért (MNI) 2020. december 1-jén alakult
meg akkori néven még Magyar-Német Intézetként. Az Intézet célja, hogy fórumot teremtsen a
Magyarország és Németország közötti akadémiai, tudományos és politikai párbeszédnek és az
országok közötti viszonyrendszerek között, valamint a két ország döntéshozóit és érdeklődőit
kölcsönösen megismertesse a másik országot meghatározó témákkal, vitákkal, ötletekkel, folyamatokkal és gondolkodásmódokkal. Ebben a munkában fontos szerep jut az információcserének, a kapcsolatteremtésnek, valamint a tehetséggondozásnak. Mindemellett az Intézet kiválasztott kérdésekben kutatásokat és háttérelemzéseket publikál, konferenciákat, szimpóziumokat és kerekasztal-beszélgetéseket szervez, valamint németországi szakértőket fogad, akik nemcsak az Intézetben folyó munkában vesznek részt, hanem a magyar tudományos életbe is bekapcsolódnak.
Miután az Intézet csak 2020 utolsó hónapjában állt fel, a tevékenység középpontjában a szervezeti egység felépítése állt.
A 2020 decemberében útnak indított MNI célja egy hatfős stáb kialakítása volt. December hónapban csak az igazgató állt az MCC alkalmazásában, az első munkatárs 2021 legelején csatlakozott.
Bár 2020-ban még nem volt kurzuskínálat, az MNI beindításakor szerepelt egy kurzus a tervek
között, s még decemberben sikerült ennek tematikáját meghatározni Bevezetés a német politikai
rendszerbe címmel, ahol a német föderális berendezkedés, a választójog összehasonlító
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karakterrel, az aktuális választások, a német politikai alapítványok szerepe, aktuális német közéleti témák, valamint a magyar-német kapcsolatok gazdasági és politikai aspektusai kerülnek
terítékre. A pandémia alatt a kurzust online lehet megtartani.

4. Migrációkutató Intézet
A Migrációkutató Intézet (MKI) 2015 szeptemberében kezdte meg működését azzal a céllal,
hogy a különböző tudományterületek eredményeinek összegzésével segítsen megérteni a migrációs jelenségeket — különös tekintettel az Európát érintő bevándorlásra.
Az Intézet céljai elérése érdekében az alábbi szakterületi feladatokat látja el:
tanulmányozza a legfontosabb származási, tranzit- és célországok politikai, gazdasági, biztonsági, társadalmi és kulturális helyzetét;
ezeken a területeken az Intézet munkatársai rendszeresen végeznek helyszíni kutatóutat;
a nemzetközi tudományos térben kutatóintézetekkel és szakértőkkel áll kapcsolatban, és arra törekszik, hogy tevékenységével segítse a tudományos központok közötti hatékony tudásátadást;
az Intézet részt vesz a migrációról folyó hazai társadalmi és tudományos diskurzusban, amelynek keretében munkatársaink rendszeresen tartanak szakmai és ismeretterjesztő előadásokat, illetve adnak interjúkat különféle médiumoknak.
2020 során alapjaiban újult meg az MKI arculata. Az Intézet fél tucat új termékkel jelent meg
különféle platformokon (Limen, Horizont, Migrációs Körkép, Szemle, könyvajánló-videók, saját szakmai videók). Az új termékek jelentősen növelték az MKI láthatóságát a médiában (lásd
90 %-os növekedés a médiaszereplésekben). Ugyanakkor erősítették az Intézet tudományos lábát (ISSN-szám és MTMT-felvitel a Limennek és a Horizontnak). A Covid-járvány ellenére az
Intézet korábban sosem szervezett annyi konferenciát, mint 2020-ban. Az MKI szervesen bekapcsolódott az MCC átalakulásának folyamatába.
2020-ban az Intézet létszáma 10-ről 14 főre növekedett, amely növekedést elsősorban – új profilként – gyakornokok felvétele okozta. A változások során 2 munkatárs távozott az Intézetből:
Kövecsi-Oláh Péter Törökország-szakértő és Tóth Norbert nemzetközi jogász. 3 új kutató érkezett az Intézetbe: Kovács Emese Skandinávia-szakértő, Pénzváltó Nikolett Törökországszakértő és Tóth Klaudia Afrika-szakértő. A tudományos utánpótlás, valamint a szakterületi
lefedettség bővítése érdekében 3 tudományos segédmunkatársat (gyakornok) vett fel az Intézet:
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Gönczi Róbertet (kutatási területe: posztszovjet térség), Kovács Blankát (kutatási területe: Afganisztán) és Párducz Árpádot (kutatási területe: Balkán).
A 2020-as év nagy része a Covid-vírusjárvány idejére esett. Az időszakra tervezett (2020. október) klímamigrációval foglalkozó nemzetközi konferenciánk elmaradt. A rendkívüli helyzethez igazodva online-formában rendeztünk minikonferenciákat, amelyeken az alábbiak szerint
vettek rész külsős partnerek:
Rendezvények száma: 5 online minikonferencia,
Külsős előadók száma: 12 fő, akik közül 4 külföldi.
Külső szakmai intézetek száma: 7 db, amelyek közül 3 külföldi.
Belső szakmai intézetek (MCC-s intézetek) száma: 1 db.
Refugee conventions in the shadow of Covid-19 pandemic (angol nyelvű minikonferencia, 2020. szeptember 23.) A konferencia külsős előadói: José Luis Bazán (nemzetközi jogász), Kovács István (Alapjogokért Központ).
2015–2020: a migrációs válság öt éve (magyar nyelvű minikonferencia, 2020. október 10.) A konferencia külsős előadói: Tálas Péter (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Szalai Máté (Külügyi és Külgazdasági Intézet).
Afrika vs Covid-19 — az első hat hónap (angol nyelvű minikonferencia, 2020. október 29.) A konferencia külsős előadói: Tarrósy István (Pécsi Tudományegyetem),
Omar Mahmood (Somalia for International Crisis Group), Wolbert Smidt (Mekelle
University).
2015–2020: five years of the migration crisis — Strategic implications and prospects (angol nyelvű minikonferencia, 2020. december 3.) A konferencia külsős előadói: David Engels (Intitute for Wertern Affairs, Poznań), Kis-Benedek József
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Csiki Varga Tamás (Nemzeti Közszolgálati
Egyetem), Wagner Péter (Külügyi és Külgazdasági Intézet).
Klímaváltozás: elvándorlás vagy helyben alkalmazkodás? (magyar nyelvű minikonferencia, 2020. december 10.) A konferencia külsős előadója: Litkei Máté (Klímapolitikai Intézet, MCC).
David Engels bevonásával egy zárt szakmai előadásra is sor került az MCC-s diákság részére,
amelyben a szakember új könyve kapcsán beszélt Európa jövőjéről. A külsős partnerek közül
hárman tanulmányt is írtak az Intézet új folyóiratában, az elemzések a Limen 2020/2-es számában fognak megjelenni.
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Külföldi kutatóutak
Uganda. A kelet-afrikai országban egy hatnapos (2020. január 25. és 30. között)
szakmai útra került sor, amelynek keretében a delegáció tagjai meglátogatták a
Rwanwanja menekülttelepet, illetve több diplomáciai és szakmai megbeszélésen
vettek részt az ugandai belbiztonsági és külügyminisztériumban.
Törökország. Pénzváltó Nikolett, a Migrációkutató Intézet kutatója a görög–török
határon kialakult migrációs krízishelyzetre tekintettel márciusban Törökországba
utazott, hogy a helyszínen tájékozódjon az eseményekről.
Egyiptom. Kutatási igazgatónk, Dr. Marsai Viktor 2020 márciusában egy egyiptomi tanulmányúton vett részt, ahol a Nílus vízfelhasználása körüli egyiptomi-etióp
vitát, illetve az egyiptomi migrációs helyzetet vizsgálta. Ennek keretébe egyiptomi
kormányzati szereplőkkel, illetve kutatóintézetek munkatársaival folytatott háttérbeszélgetéseket.
Kiadványok
Limen című, angol nyelvű tudományos kötet. A Migrációkutató Intézet 2020 júniusában jelentette meg a Limen (Journal of the Hungarian Migration Research Institute) című tudományos kiadványát. Az évente kétszer megjelenő számában 10 cikk
jelent meg.
Elemzések: Horizont és gyorselemzések. Az Intézet 2020 áprilisától új, differenciáltabb formában és tartalommal jelenteti meg tudományos elemzéseit. Ennek keretében tanulmányait két csoportra osztotta: a tudományosabb igényű Horizontelemzésekre, illetve a policy paper jellegű Gyorselemzésekre. 2020 folyamán az Intézet 24 Horizont-elemzést és 27 gyorselemzést adott ki.
Új szakmai kiadványok. Az Intézet 2020 folyamán több új szakmai terméket hozott létre. Heti rendszerességgel jelenteti meg Migrációs Körkép címmel nemzetközi sajtószemléjét (46 megjelenés, lásd: Migrációs Körkép), illetve rendszeresen
szemléz külföldi könyveket és tanulmányokat Migrációs Szemle címmel (11 megjelenés, lásd: Migrációs Szemle). Szakmai videók keretében úti beszámolókat,
könyv- és tanulmányismertetőket készít.
Az Intézet a járvány által okozott változásokra azzal reagált, hogy 6 online konferenciát
rendezett, amelyek közül 3 angol nyelvű volt. 4 külföldi előadó tartott előadást. Az
egyes rendezvények 30 és 50 fő közötti hallgatóság előtt zajlottak.
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Az Intézet közösségimédia-felületei jelentősen megújultak és bővültek (Facebook,
Instagram, YouTube, Twitter). Ennek keretében új arculat került kialakításra, amely
megjelenik az egyéb termékek (elemzések, szemlék stb.) formátumában is. Újításnak
számítanak a különféle szakmai videók és saját fotók, amelyek színesítik az Intézet médiafelületeit.

Közhasznú tevékenység megnevezése:
Magyarországi etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 16. pontja
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
Határon túli magyar fiatalok, középiskolás és egyetemista roma fiatalok
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
kb. 700 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
1. Erdélyi Középiskolás Program
2020 decemberében 372 középiskolás diák vesz részt a programban Erdélyi Középiskolás Programunkban. Az Erdélyi Középiskolás Program KP szombati alkalmai a járványhelyzett alatt
online formában valósultak meg. A program szakmai elemei Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés részben kerültek bemutatásra.
2. Kolozsvári Egyetemi Program
2020 első félévében 24, a második félévében 44 fő vett részt a képzéseken. A junior képzés
szakmai elemei Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés részben kerültek bemutatásra. A heti nyelvórák kínálata a 2020-as évben angol nyelvvizsgafelkészítő és román
nyelvoktatás volt.
Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakirány
A 21. században a politika és a gazdaság szereplői egy szélesedő, egymásra összetett módon
ható rendszert alkotnak. A komplex rendszerben való tájékozódás, a befolyásoló tényezők felismerése, valamint a magabiztos döntéshozatal nagyfokú felkészültséget és folyamatos tanulást
igényel. Korunk diplomatáinak, a külső piacok mozgásainak kitett cégvezetőinek olyan
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holisztikus látásmódra van szükségük, mely segíti őket abban, hogy sajátos társadalmi, politikai, gazdasági helyzetekben is magabiztos döntéseket tudjanak hozni.
Az MCC kolozsvári Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakirány diákjai az elméleti és gyakorlati képzések során megismerik a különböző szakterületek kapcsolódási pontjainak lehetőségeit: diplomácia, tárgyalástechnika, protokoll, gazdaság. Ez által egy teljesebb, átfogóbb
perspektívát tudnak kialakítani egy adott társadalmi, gazdasági vagy politikai jelenségről.
A képzés során a hallgatók előadások és szemináriumok keretében sajátítják el a szükséges
elméleti és gyakorlati ismereteket neves oktatók és gyakorlati szakemberek segítségével.
A kurzusvezetők erdélyi, illetve magyarországi neves szakemberek, akik az adott kurzustéma kiemelkedő személyiségei.
A szakirány diákjai számára folyamatosan keressük azokat a publikálási lehetőségeket,
lehetséges konferenciákat és egyéb szakmai, közös gondolkodást igénylő kerekasztalbeszélgetéseket, amelyek az aktuális félévi tevékenységüket még inkább kiterjesztik.
2020-ban a két évfolyamban 9 diák tanult, akik közül 2021 nyarán 4-en fognak végezni.
A Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakirány kurzusai:
A 2020-as évben a Kolozsvári Egyetemi Program szakmai, nyelvoktatási és közösségi programrészei online térben valósultak meg.
Kurzuscím

Oktató

Gyakorlati biztonságpolitika

dr. habil Besenyő János az Óbudai Egyetem
Biztonságtudományi Doktori iskolájának oktatója

Külügyek a gyakorlatban

dr. Szűcs Ádám Imre, főosztályvezető a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumnál,
óraadó tanár az ELTE-ÁJK-on és nem csak egykori MCC diák, de az egykori MCC Egyetemi
Program Nemzetközi kapcsolatok szakirányvezetője

Bevezetés a geopolitikába

dr. Szenkovics Dezső, a Sapientia Erdélyi Ma-

kurzus

gyar Tudományegyetem Kolozsvár Karának dékánja és Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak oktatója
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A heti nyelvórák kínálata a 2020-as évben angol nyelvvizsgafelkészítő és román nyelvoktatás
volt.

Erdély-tanulmányok szakirány
Egyetemválasztáskor a hallgatóknak általában különböző tudományterületek között kell választaniuk. Az Erdélyi tanulmányok szakirány esetében viszont – a romániai felsőoktatási rendszer
kiegészítéseként szinte egyedülállóként – a földrajzi tér került az oktatási program fókuszába
több tudományterület ismereteit ötvözve. A kétéves képzés átfogó tudást nyújt az Erdélyt és az
itt élő közösségek sorsát alakító történelmi-, gazdasági- és társadalmi folyamatairól.
A szakirány előadói a társadalomtudományok különböző területeiről érkeztek, mint például politológia, filozófia, szociológia, gazdaságtan, jog, nyelvészet és történelem. A diákoknak alkalmuk nyílt személyesen találkozni a Kárpát-medence befolyásos döntéshozóival, közéleti szereplőivel is. Ezek a meghívott előadók informális keretek között beszéltek a jelenkor eseményeinek hátteréről, a döntéshozatali folyamatok kulisszáiról.
A szakirány gyakorlati oktatási moduljában olyan kompetenciákat fejlesztünk, amelyek segítenek az elemzői, valamint a döntéshozói szemléletmódok kialakulásában. A szakirány hallgatói
különböző tudományterületek kutatási eredményeit, következtetéseit elemezve képessé válnak
elemzések elkészítésére, illetve olyan kompetenciákra tesznek szert, ami segít ezen területen a
döntéshozatalra, illetve megalapozott gazdasági és politikai stratégiák, irányelvek megírására,
kidolgozására.
Olyan hallgatókat választották ezt a szakirányt, akik kíváncsiak a régióval, Erdéllyel kapcsolatos társadalmi, gazdasági és politikai folyamatokra vagy szeretnék az eddigi tudásukat új, elsősorban társadalomtudományi szempontrendszerrel kiegészíteni.
A kurzusvezetők erdélyi, hazai neves oktatók, akik az adott kurzustéma gyakorló szakemberei.
A szakirány diákjai számára folyamatosan keressük azokat a publikálási lehetőségeket,
lehetséges konferenciákat és egyéb szakmai, közös gondolkodást igénylő kerekasztalbeszélgetéseket, amelyek útján tudásukat elmélyíthetik az adott félév témáiban.
2020-ban a két évfolyam 12 hallgató volt, akik közül 5-en fognak végezni 2021 nyarán.
A 2020-as évben a szakirány munkálatait egy teljes munkaidős alkalmazott, Likker Zsuzsanna,
Kolozsvári Egyetemi Program koordinátor és egy foglalkoztatott szakirányvezető, Talpas Botond vezette. Utóbbi jelenleg a Mathias Corvinus Collegium erdélyi tevékenységéért felelős
igazgató.
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Az Erdély-tanulmányok szakirány kurzusai:
A 2020-as évben a Kolozsvári Egyetemi Program szakmai, nyelvoktatási és közösségi programrészei online térben valósultak meg.
Kurzuscím

Oktató

Kisebbségi jogok

Bethlendi András, kisebbségjogász, a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának doktorandusza, Advocacy Group
for Freedom of Identity jogvédő szervezet
alapítója és elnöke, a Musai-Muszáj nevű
kolozsvári többnyelvűségért küzdő civil
mozgalom alapítója

Kisebbségi közösségek vizs-

Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebb-

gálata: az intézményes szer-

ségkutató Intézet kutatója, a Transylvania

kezet és a politikai cselekvési

Inquiry cég társtulajdonosa és kutatási irá-

stratégiák jelentősége

nyítója

A heti nyelvórák kínálata a 2020-as évben angol nyelvvizsgafelkészítő és román nyelvoktatás
volt.
Média és kommunikáció szakirány
A média és a társadalmi nyilvánosság változatos formában, de évezredek óta a legfontosabb
befolyásoló rendszere a valóságról alkotott percepciónknak. Korunk technológiai, politikai és
társadalmi változásai ugyanakkor tovább növelték ezek szerepét életünk szervezésében, illetve
tudásunk alakításában.
Okoseszközeink folyamatosan és rendkívül gyorsan frissülő hírfolyamai lehetővé teszik, hogy
másodpercek alatt értesülhessünk a távoli világ eseményeiről, követhessük barátaink, kedvenc
médiaszemélyiségeink életét. Az idők során kommunikációs eszközeink és csatornáink jelentősen megváltoztak, emberi képességeink azonban nem sokban térnek el a kőkorszakban használtaknál. Ma a hatékony kommunikáció és meggyőzés kulcskérdése tehát nem lehet más, mint,
hogy hogyan tudjuk eszközeinket és képességeinket a digitális háttérzaj minél hatékonyabb
szűrésére, a valóságunk megjelenítésére és alakítására fordítani.
A kolozsvári MCC Média és Kommunikáció szakirány célja, hogy hallgatói megismerkedjenek
többek között az egyes médiumokra, kommunikációs kampányokra vonatkozó stratégiákkal,
azzal, hogy hogyan lehet információkat hatékonyan célba juttatni. Az egyes média68

kommunikációs fajtákra vonatkozó kritikus szemléletmód, médiatartalmak írás-szerkesztési
módszerek elsajátítására készségfejlesztő workshopjaink adnak lehetőséget.
A képzési alkalmak mellett a hallgatók szakmai kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt,
amelyek révén tovább bővíthetik ismereteiket a szakma kulisszatitkairól, kihívásairól.
A kurzusvezetők erdélyi, illetve nemzetközi neves oktatók, akik az adott kurzustéma
gyakorló szakemberei. A félévek tantervénél figyelembe vettük a budapesti Média Iskola tantárgyait és foglalkozásait.
A szakirány diákjai számára folyamatosan kerestük midazokat a publikálási lehetőségeket, lehetséges konferenciákat és egyéb szakmai, közös gondolkodást igénylő kerekasztal-beszélgetéseket, amelyek lehetővé tették az aktuális félévi tematikákban való további elmélyülést.
2020-ban, immár két évfolyamon 12 hallgató tanult, akik közül 5-en 2021 nyarán fognak végezni.
A 2020-as évben a szervezeti vezetés egy teljes munkaidős alkalmazottból, Likker Zsuzsanna
Kolozsvári Egyetemi Program koordinátorból és egy foglalkoztatott szakirányvezetőből, Szabó
Katából állt. Utóbbi az MCC Női Közéleti Vezetőképző program koordinátora is egyben.
A Média szakirány kurzusai:
A 2020-as évben a Kolozsvári Egyetemi Program szakmai, nyelvoktatási és közösségi programrészei online térben valósultak meg.
Kurzus neve

Oktató

Online tartalmak és pre-

Dr. Kádár Magor, habilitált egyetemi docens, a BBTE Poli-

zentációs technikák

tika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományok Karának
doktorátusvezető oktatója, Terra Nova képzési és kommunikációs központ vezetője és nemzetközi képző

War Reporting – Hadi tu-

Julius Strauss, újságíró, a The Telegraph korábbi haditudósí-

dósítás

tója

Személyes kommunikáció

Stöckert Dávid, Mathias Corvinus Collegium tehetséggondo-

felépítése és kommuniká-

zásért felelős igazgatója

ciós eszközök

A heti nyelvórák kínálata a 2020-as évben angol nyelvvizsgafelkészítő és román nyelvoktatás
volt.
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2. Erdélyi Politikai Iskola
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) partnerségben a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel 2017 óta szervez képzést Erdélyi Politikai
Iskola címmel. A program célja, hogy praktikus politikai ismertekkel lásson el olyan érdeklődő
fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni.
Az iskola tagjai a képzés során betekintést nyerhetnek a politikai pártok és kampányok működésébe, a közösségépítés folyamatába, a közvélemény-kutatás módszertanába, vezetői készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs tréningjeinken fejlesztik. A program
kiváló lehetőséget nyújt azok számára, akiknek a pártpolitika működésének megértése segíti
közösségi tevékenységük, vállalkozásuk vagy munkájuk kiteljesítését, de azok számára is, akik
politikusi karriert kívánnak befutni.
2020. február 21. és 24. között tartottuk meg az Erdélyi Politikai Iskola harmadik képzési hétvégéjét, amelynek helyszíne ezúttal Budapest volt.
A vírushelyzet alakulása miatt átállva az online oktatásra, a hallgatók különböző online
előadásokat hallgathattak meg és tréningeken vehettek részt.
A képzés harmadik évfolyama, így bár digitális formában, de májusban átvehette a diplomáját.
Az év második felében meghirdettük a IV. évfolyamra való jelentkezést. Közel 60 fő
jelentkezőből a 17 kiválasztott diákkal októberben elkezdődött a képzés.
Az Erdélyi Politikai Iskola kurzusai:
A képzést az eddigiekben megszokottaknak megfelelően, illetve a felmerült igényeket figyelembe véve szervezzük. Az online átállás aránylag zökkenőmentes volt, a képzési hétvégéket
átstrukturáltuk, hiszen online formában kevésbé befogadható egy egész hétvégés képzés, így
azt rövidebb délutáni vagy hétvégi, rövidebb periódusokra bontottuk.
Az online képzés programja elérhető az Erdélyi Politikai Iskola aloldalán: https://mcc.hu/erdelyi-politikai-iskola
17 fő hallgató végzett a májusban.
A képzésre jelentkezők száma 60 fő volt, ebből 17 fő hallgató nyert felvételt.
Két offline képzési hétvégét szerveztünk meg (Budapest, Kolozsvár).
Összesen nyolc zoom előadást és beszélgetést szerveztünk az érintett időszakban.
3. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző
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A Mathias Corvinus Collegium (MCC) színes oktatási palettáján értékes szerepet töltenek be a
Posztgraduális Programok, amelynek keretei között valósul meg a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző (KKV). A program missziója, hogy szociokulturális helyzettől függetlenül támogassa
azokat a kiemelkedően tehetséges, 18 és 36 év közötti kárpátaljai fiatalokat, akik tevőleges felelősséget éreznek a kárpátaljai magyarságért és hosszú távon saját közösségük véleményformálói illetve -alakítói kívánnak lenni.
A KKV-be felvételt nyert hallgatók a hét hónapos, ingyenes képzés során négy, kihelyezett
képzési hétvégén vesznek részt Beregszászban, Ungváron, Budapesten és Brüsszelben. Ezeken
a szakmai hétvégéken diákjaink többek között betekintést nyerhetnek az államigazgatási intézmények működésébe, a közösségépítés és a politikai menedzsment különböző folyamataiba,
valamint különféle intenzív készségfejlesztő tréningeken fejleszthetik vezetői képességeiket. A
szakmai hétvégéket átkötő időszakban a programtagok az e-learning tananyagok feldolgozásával bővítik meglévő tudásukat, mindemellett pedig közéleti, szakpolitikai, gazdasági vagy szociális kihívásokra reflektáló kiscsoportos projektfeladatban is próbára teszik magukat.
2020 első negyedévében, a járvány kibontakozása előtt a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző II. évfolyama a csoporttal Brüsszelbe utazott, ahol a tanulmányi útként is funkcionáló képzési alkalom során az európai uniós intézmények világát ismerhették meg a
résztvevők.
A 2020-ban induló, III. évfolyam felvételi jelentkezése során négyszeres túljelentkezés
volt, amely fokmérőként mutatja a program sikerességét. A képzést a legjobbnak ítélt
16 diák kezdte el.
A program rugalmasan reagált a Covid-járvány okozta változásokra, így a III. évfolyam
diákjai képzési évüket már hibrid-formában kezdték el Beregszászban, majd online formában folytatták tovább.
A KKV-ben résztvevők a képzésük során projektfeladatot is teljesítenek: a diákok saját
ötleteik alapján modelleznek egy üzleti vállalkozást, amit szakmai zsűri előtt prezentálnak.
A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző, ahogy megalakulásakor, úgy 2020-ban is a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével illetve Bocskor
Andrea európai parlamenti képviselővel partnerségben valósult meg.
A Posztgraduális Programokhoz tartozó képzéseknél, így a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőnél sem történt szervezeti változás, bővülés. Az egyes vezetőképzők egy hozzárendelt programkoordinátorral működnek.
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A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző kurzusai:
A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző kurzuskínálata alapvetően 4 csapásirány köré épül:
Közügyek menedzsment
Készségfejlesztő tréningek
Háttérbeszélgetések
E-learning, amelynek részét képezik a beadandó feladatok is.
A program egészéves tervének kialakítása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok
megfelelő szakmai támogatást kapjanak, számos gyakorlatorientált készségfejlesztő tréningen
vegyenek részt, illetve arra is, hogy az egyes kurzusok menetét ők maguk is minél inkább interaktívabban alakítsák.
Ezzel párhuzamosan, évről évre a kurzuskínálatot úgy bővítjük, hogy az a résztvevők visszajelzéseit és igényeit tükrözze. Ennél fogva a diákok elégedettség-mérő mechanizmusa alapvetőn két részre tagozódik: egyrészt személyes visszajelzések formájában, másrészt az egyes
szakmai programok lekövetését szolgáló anonim feedback űrlap kitöltésével valósul meg.
2020-ban a világjárvány kihívásaira reagálva a képzést az online térbe helyeztük át. Ez a II.
évfolyamnál azt jelentette, hogy az év második felétől állt át a képzés a virtuális térben történő
oktatásra. A III. évfolyam évkezdésénél a vírus mindenkori állapotához igazodva hibrid formában valósulhatott meg az első képzési hétvége Beregszászban, majd a program teljes mértékben
online folytatódott. A KKV digitalizálása gördülékenyen lezajlott, hiszen a program mögött
egy jól működő online e-learning rendszer eddig is rendelkezésre állt. Az online szakmai programok mellett – mint a meghívott előadókkal való kerekasztal-beszélgetések, az egyes készségek fejlesztésére irányuló tréningek, szakmai workshopok és előadások – nagy hangsúlyt fektetünk a különféle közösségteremtő és -megtartó programokra is, ezzel is színesítve a programtervet.
A program relevanciáját mi sem bizonyítja jobban, minthogy az eddigi jelentkezési időszakokban Kárpátalja-szerte többszörös túljelentkezés volt. Minden évben a legjobbnak
ítélt 16 fő kezdheti meg tanulmányait a KKV keretein belül, így 2020-ban sem történt
ez máshogy.
A KKV-n résztvevőknek számos előadást, kerekasztal-beszélgetést, tréninget és
workshopot kínálunk, ami egy képzési év alatt hozzávetőlegesen átlagosan 30 ilyen alkalmat jelent.
A diákok az e-learning tananyag részeként egy évre lebontva mintegy 10 beadandó feladatot adnak be, egyénileg illetve csoportosan.
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A képzés híre (a felvételi hirdetési időszakban, a képzési hétvégék között, illetve a diplomaosztó alkalom után) számos magyarországi és kárpátaljai, online és nyomtatott
sajtó- és médiaorgánumban megjelent az év során. Többek között: a programot támogató partnerek médiafelületein, prospektusokban, a Facebookon, az Instagramon, az
MCC honlapon, a Kossuth Rádióban, a Mandiner internetes oldalán, helyi megyei lapok
online felületein, valamint a kárpátaljai lefedettségű TV21-ben, és Pulzus Rádióban is
jelen volt a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző program.
Az eddigi évfolyamokhoz tartozó szöveges beszámolók és képek a Collegium honlapján
tekinthetők meg.
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (M Ft):
Felhasznált vagyon

Vagyonelem

megnevezése

értéke

Pénzeszköz
Pénzeszköz

Felhasználás célja

2 Üzemanyagköltség
19 Villamos energia-, víz-, gázfelhasználás

Pénzeszköz

4 Irodaszer, nyomtatvány

Pénzeszköz

4 Fogyóanyagok, tisztítószer

Pénzeszköz

1 Szakkönyv, folyóirat, újság

Pénzeszköz

4 Egyéb anyagköltség

Pénzeszköz

1 Fuvarozás, szállítás

Pénzeszköz

46 Ingatlanbérleti díjak

Pénzeszköz

1 Eszközbérleti díjak

Pénzeszköz

0 Egyéb bérleti díjak

Pénzeszköz

24 Javítás, karbantartás költsége

Pénzeszköz

6 Telefon, internet

Pénzeszköz

6 Utazási és kiküldetési költségek

Pénzeszköz

3 Könyvelési díj

Pénzeszköz

36 Ügyvéd, közjegyző

Pénzeszköz

1 Könyvvizsgálat díja

Pénzeszköz
Pénzeszköz

71 Tanácsadási díj, lektorálás, fordítás
0 Adminisztrációs szolgáltatás

Pénzeszköz

15 Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás

Pénzeszköz

72 Rendezvényszervezés, személyszállítás

Pénzeszköz

8 Szállásköltségek

Pénzeszköz

18 Útiköltségek

Pénzeszköz

21 Nyomdai szolgáltatás, fénymásolás

Pénzeszköz

42 Hirdetés

Pénzeszköz

5 Közüzemi költségek (csatorna, hulladék)

Pénzeszköz

3 Postaköltség
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Pénzeszköz

28 Portaszolgálat

Pénzeszköz

17 Takarítás

Pénzeszköz

35 Oktatási szolgáltatások

Pénzeszköz

28 Informatikai szolgáltatások

Pénzeszköz

42 Egyéb igénybevett szolgáltatások

Pénzeszköz

0 Hatósági díj, illeték

Pénzeszköz

2 Biztosítási díjak

Pénzeszköz

5 Bankköltség

Pénzeszköz

903 Bérköltség, megbízási díjak

Pénzeszköz

41 Személy jellegű egyéb kifizetések

Pénzeszköz

140 Bérjárulékok

Pénzeszköz

0 Káreseménnyel kapcsolatos kifizetés, késedelmi kamat

Pénzeszköz

0 Terven felüli értékcsökkenés

Pénzeszköz

1 Adók, illetékek

Pénzeszköz

30 Sajátos egyéb ráfordítás

Pénzeszköz

0 Különféle egyéb ráfordítás

Pénzeszköz

81 Értékcsökkenés

Pénzeszköz

1 Pénzügyi műveletek ráfordításai
ÖSSZESEN:

1 767

5. Cél szerinti juttatások

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
Az Alapítvány vezető tisztségviselői 54 M Ft pénzbeli juttatásban részesültek.
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o

7.

Közhaszn ú jogállás megállap í tásához szüks é ges mutatók (M Ft):

Alapadatok

El z

Tárgy é v

év

l

B) Iives összes bev é tel

l59

l

679

Ebb l:
C) A szem é lyi jövedelemadó meghatározott
r é sz é nek az adózó rendelkez é se szerinti felhasználásáról szóló l996. é vi CXXVI. Tv.
alapján átutalt összeg
D) Közszolgáltatási

bev é tel

E) Normat í v támogatás
F) Az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a koh é ziós alapból ny ú jtott uimogatás

0

0

l3

8

0

0

G) Korrigált bev é tel [B-(C + D + E + F)]

l

l45

l670

H) Összes ráforditás/kiadás

l l51

1 773

I) Ebb l szem é lyi jelleg

ráford í tás

503

J) Közhaszn ú tev é kenys é g ráford í tásai

Er forrás-ellátottság

1767

8

-94

l24

20l

Mutató teljes í t é se

mutatói

Ectv. 32. § (a) a) [(Bl + B2)/ > 1.000.000,- Ft]
Ectv . 32. § (4) b) [K

l

+ K2 > 0]

Ectv. 32. § (a) c) [(l l + I2-A

l -

Társadalmi támogatottság mutátói
Ectv. 32. § (5) a) [(c l + C2)/(G
Ectv , 32, § (5) b) [(J l + J2Y(H

l
l

igen

Mutató teljesit é se

+ G2) > 0.02]

nem

+ H2) > 0,5]

Igen

Ectv . 32. § (5) c) [(L l + L2) 12 > 10 f ]

Budapest. 2021.05.3l

igen
nem

A2)4Hl + H2) > 0,25]

igen

.

,76

087

l144

K) Adózott eredm é ny
L) A szervezet munkájában közrem köd
köz é rdek önk é ntes tev é kenys é get v é gz
szenr é lyek száma (f ben; a köz é rdek önk é ntes tev é kenys é gr l szóló 2005. é vi
LXXXVIII. törv é nynek megfelel en)

l

