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Kedves Felvételiző!  
 

 

 

Néhány szó a Széchenyiről:  

A Széchenyi István Szakkollégiumot több mint húsz évvel ezelőtt alapították. Az első hat 

évében közgazdász hallgatók átfogóbb társadalomtudományi képzését segítette. Mivel 

kollégiumunk alapvetően társadalomtudományi irányultságú, immár tizenhat éve nemcsak 

közgazdász, hanem jogász, szociológus és bölcsészhallgatókat is felvesz soraiba. A 

Szakkollégiumban folyó tudományos tevékenység alapja a kurzusrendszer, amely egyrészt 

egy-egy szakterület alaposabb megismerését, másrészt általánosabb tudományos igényű 

ismeretbővítést tesz lehetővé. A felvételiző eldöntheti, melyik szakterületre, úgynevezett sávra 

felvételizik, azaz melyik lesz az a tudományterület, amelyikkel elmélyültebben szeretne 

foglalkozni a Kollégiumban. Mielőtt döntenél, feltétlenül olvasd el tájékoztatónkat, amelyet 

megtalálsz a honlapunkon (a ’Szakmaiság’ címszó alatt).  

 

A sávos kurzusok mellett ismeretbővítő kurzusok adnak lehetőséget más tudományterületek 

megismerésére, amelyeket a tagok érdeklődését figyelembe véve szervezünk magunknak a 

politikai filozófiától kezdve, az esszéíráson át a filmelméletig… Természetesen 

szakkollégistaként közösségi programokat is szervezünk: sok-sok kirándulást, táborokat, 

bulikat, beszélgetéseket, esti kosarazásokat, focimeccseket; közös múzeum- és 

színházlátogatásokat. 

 

 

Kik felvételizhetnek a kollégiumba?  

A Szakkollégiumba egyetemek olyan hallgatói jelentkezhetnek, akiknek érettségi vizsgáitól 

a széchenyis felvételi időpontjáig legfeljebb négy év telt el, és van olyan nappali 

tagozatos alapképzéses egyetemi szakjuk, amelynek első szemeszterét sikeresen lezárták, 

de negyedik szemeszterét még nem fejezték be. Ha úgy döntesz, hogy hozzánk 

felvételizel, párhuzamosan másik szakkollégiumba nem adhatod be a jelentkezésed, és 

kizáró ok az is, ha ebben a félévben felvételiztél már másik szakkollégiumba. A 

kurzusokon gyakran angol nyelvű irodalmak kerülnek az asztalra, ezért az angol nyelv 

ismerete követelmény.  
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A felvételi felépítése:  

A felvételi írásbeli és szóbeli részből áll. Most az írásbeli felvételi kérdőívet tartod a 

kezedben! A kérdőív rövidebb kérdéseket, valamint a sávoknak megfelelő esszékérdéseket 

tartalmaz. Ez utóbbiakból két kérdést kell kifejtened. Azt javasoljuk, először nézd meg a 

szakmai rendszerről szóló tájékoztatót, ennek alapján válaszd ki a neked legjobban tetsző 

sávot. Az esszékérdésekből legalább az egyiket az általad választott sávhoz tartozó 

kérdések közül válaszold meg!  

A kérdőívben megtalálod a sávoknak megfelelően „kötelező irodalmat”. Olvasd el az általad 

kiválasztott sávhoz kijelölt cikket, tanulmányt; egyrészt, hogy biztos legyél abban, hogy jól 

döntöttél, másrészt, mert a szóbeli felvételi első 10-15 percében erről a cikkről fogunk 

beszélgetni. A cél nem az, hogy a cikk tartalmát felmondd, nem vizsgáztatunk a feladott 

irodalomból, sokkal inkább vagyunk arra kíváncsiak, hogy az olvasottak alapján tovább 

tudod-e gondolni a felvetett problémát. A szóbeli második részében érdekes, szabadabb, 

gondolkodtató kérdésekre várjuk a válaszod.  

 

 

Kérdőív leadási határidő:  

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet legkésőbb 2010. május 10-én 23:00-ig add le a Széchenyi 

István Szakkollégium irodájában (IX. Ker. Budapest, Ráday utca 43-45 földszint, a bejárattól 

balra) vagy a második emeleti folyosón lézengő bármelyik széchenyisnek, illetve az 

egyetemen elhelyezett dobozokba is bedobhatod.  

 

 

Szóbeli felvételi:  

A szóbeli részre 2010. május 15-19. között kerül sor a Szakkollégium könyvtárában (szintén a 

Rádayban). A sávok szerint megjelöltünk három-három napot a szóbeli felvételikre. Kérlek, 

hogy az általad választott sáv szerint írd be a számodra megfelelő időpontokat (esetleg 

azokat az időpontokat is megadhatod, amelyek 100%, hogy nem jók számodra). A szóbeli 

időpontjáról értesítünk e-mailben (ezért fontos, hogy megadd az e-mail címed), de május 11-

től a honlapunkon is megtalálhatod majd a beosztást. Ha esetleg nem kapnál értesítőt, pedig 

leadtad a kérdőívet, ezt mindenképp jelezd Pintér Orsolyának az orsolya.pinter@gmail.com 

címen.  
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Név:  
 
 
Egyetem, kar, szak:  
 
Évfolyam:  
 
Állandó lakcím:  
 
Értesítési cím:  
 
Telefon:  
 
E-mail:  
 
Választott sáv:  
 
 
Jelöld meg, melyik nap(okon) tudnál részt venni a szóbelin!  
 
Kormányzati gazdaságtan: május 17., 18., 19.  
Law and Economics: május 15., 16., 19.  
Pénzügyi közgazdaságtan: május 15., 18., 19.  
Szociológia: május 16., 17., 19.  
 
 
Megjegyzés:  
Kijelentem, hogy igazak rám az alábbiak:  
§ Egy egyetem hallgatója vagyok, akinek érettségi vizsgáitól a széchenyis 
felvételije időpontjáig legfeljebb négy év telt el, és van olyan nappali tagozatos egyetemi 
szakom, amelynek első szemeszterét sikeresen lezártam, de negyedik szemeszterét még nem 
fejeztem be.  
§ A A 2009/2010-es tanév tavaszi félévében párhuzamosan másik szakkollégiumba nem 
adtam be a jelentkezésemet.  
§ Nem vagyok tagja másik szakkollégiumnak.  
§ Tisztában vagyok vele, hogy amennyiben bármelyik feltétel nem igaz rám, úgy - akár 
visszamenőleges hatállyal - a Széchenyis felvételim érvénytelen.  
 

____________________________________  

aláírásom  

 

Kalandra fel! 

(A most következő kérdésekre fél oldalban várjuk válaszod!) 
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1. Melyik tudomány felsőbbrendű? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „A meggyőződések veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.” (Friedrich 

Nietzsche) 
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3. Tőzegláp és csíkosfejű nádiposzáta vagy bevásárlóközpont és új munkahelyek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menő ma a hazaszeretet? 
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5. Az a művészet, amit senki nem ért, vagy az, amit mindenki? Melyiket támogassa az állam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. „Akinek nyerő kártyái vannak, mindig tisztességesen játszik.” (Oscar Wilde) 
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7. Milyen az ideális világvége?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő felsorolásban a sávoknak megfelelő irodalmakat találod, melyek közül az 
általad választott sávnak megfelelőt a szóbeli felvételiig mindenképpen olvasd el, mert a 
szóbeli szakmai részen erről (is) fogunk beszélgetni! Az irodalmakat igyekszünk feltenni a 
honlapra, de a BCE Központi Könyvtárában, az első emeleten mindenképpen elhelyezünk 

egy-egy fénymásolatot az olvasmányokból!  

Szociológia  
Merton, Robert K. (1949). Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. In Felkai, G., Némedi, 
D., Somlai, P. (eds.), Szociológiai irányzatok a XX. Században. Olvasókönyv a szociológia 
történetéhez. Budapest: Új Mandátum Kiadó. pp. 62-90.  
 
Jog közgazdasági elemzése – Law and economics  
Cserne Péter (2005). Posner és a privacy. Az információszabadság néhány problémája a jog 
gazdasági elemzésének szemszögéből. Kontroll. 2005/1. pp. 72–87.  
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=peter_cserne 
 
Kormányzati gazdaságtan – Public economics  
Miller, Gary J. (2003). Menedzserdilemmák - A hierarchia politikai gazdaságtana, I/1. 
fejezet: Piackudarcok és hierarchikus megoldások. Budapest: Aula Kiadó  
 
Pénzügyi közgazdaságtan – Financial economics 
Schiller, Robert J. (2002) Tőzsdemámor. Budapest: Aliena Kiadó 
9. fejezet, pp. 167-184.

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=peter_cserne
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Az alábbi kérdések közül válassz ki kettőt, de közülük legalább az egyik az általad 
választott sáv kérdései közül kerüljön ki! Ezeket a kérdéseket bővebben fejtsd ki, de 
legfeljebb egy-egy oldalban! 

 

Szociológia  

1. Hogyan szüntetnéd meg az elit szegregációját? 

2. Szerinted mi a különbség a szociológus, a pszichológus és a közgazdász 

gondolkodásmódjában, ha az alkoholizmust vizsgálja?  

3. Mit kutat a 22. század szociológusa?  

 

Jog közgazdasági elemzése – Law and economics  

1. Te kinek adnád és miért az mtv.hu domain név használati jogát? 

2. Előírnád-e, hogy a kutyatulajdonosok kötelező felelősségbiztosítást kössenek a 

kutyájukra?  

3. Egy híres focistának egy mérkőzésen súlyos sérülést okoznak. Járjon-e kártérítés a 

focistán kívül az őt foglalkoztató klubnak is? 

 

Kormányzati gazdaságtan – Public economics  

1. "Kormányformákról a balga vitáz: Az jobb, amelyre bölcsebb szem vigyáz." (Pope) 

Lehet-e jobb egy diktatúra a demokráciánál?  

2. Mi a jobb, a természetbeni juttatás vagy a pénzbeli segély? Elemezd hatékonysági és 

méltányossági szempontból is!  

3. Milyen hatásokkal járna, ha profitorientált okmányirodák versenyeznének egymással?   

 

Pénzügyi közgazdaságtan – Financial economics  

1. Az Európai Unió helyében kisegítenéd-e Görögországot, kizárnád az eurózónából 

vagy egyáltalán nem avatkoznál be?  

2. Milyen rövidtávú hatásai lennének annak, ha egyik napról a másikra 500 Ft/Euróra 

nőne az árfolyam?  

3. Milyen előnyeit látnád a bennfentes kereskedelem legalizálásának?   
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1. Sávnak megfelelő esszékérdés 
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2. Szabadon választott esszékérdés (Természetesen a második esszékérdést is választhatod a 

sávod kérdései közül.) 
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Még néhány kérdés: 

 

Milyen szerzők, művek voltak rád nagy hatással?  

 

 

 

Melyik történelmi korban élnél?  

 

 

 

Milyen más (diák-, sport-, egyéb) szervezet vagy közösség tagja vagy?  

 

 

 

És amikor szabad az idő?  

 

 

 

Miről szól a te dalod? 

  

 


