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EZ IS EGY HUNGARIKUM

AKIK MOZGATJÁK  
A VILÁGOT

A TEHETSÉGGONDOZÁS CÉLJA AZOKNAK A FIATALOKNAK A FEJLESZTÉSE, AKIK NEM 
CSUPÁN MEGMOZDÍTHATÓK, DE MOZGATJÁK A VILÁGOT. AZ A RENDSZER, AMI AZ 
ELMÚLT HETVEN ÉVBEN EZZEL KAPCSOLATBAN KIALAKULT MAGYARORSZÁGON, 

HUNGARIKUMNAK TEKINTHETŐ.

SZÖVEG: KISS GÉZA  I  FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

– A tudományos diákkör célja, hogy 
a tehetséges diákok képességeik-
nek megfelelően készülhessenek fel 
életpályájukra. A minőségi értelmi-
ségi képzés fontos területe, a tehet-
séggondozás legjelentősebb formája 
a hazai felsőoktatásban. Alapja a fo-
lyamatos hallgató-tanár műhelymun-
ka. Más országokban is megvannak 
a megfelelő fórumok, de az egyedül-
álló, amiként a tehetséggondozás in-
tézményesült hazánkban. A tudomá-
nyos diákköri konferenciák rendszere 
– jelenleg 16 tudományterületen – át-
szövi az egész intézményrendszert 
– mondta lapunknak dr. Konczosné 
dr. Szombathelyi Márta professzor, a 
tehetséggondozási program egyete-
mi vezetője, a Széchenyi István Egye-
tem Vezetéstudományi és Szervezeti 
Kommunikáció Tanszékének egyete-
mi tanára. 2011-ben vette át a helyi 
szervezést, azóta a Tudományos Di-
ákköri Tanács elnöke.
Győrben már a jogelőd főiskola is 
bekapcsolódott az országos mozga-
lomba. A műszaki karok bővülésével, 
majd művészeti, jogi, egészségtudo-
mányi, közgazdasági területekkel gya-

rapodott a szervezet. Az intézményi 
integrációval 2016-ban újabb, nagy  
hagyományok rendelkező tudomány-
területek kapcsolódtak a Széchenyi- 
egyetemhez.
– Ez a kiteljesedés az egész rendszer 
szükségszerű átalakításával, újragon-
dolásával járt együtt, annak érdeké-
ben, hogy igazi csapatmunka folyjék 
– mondta a professzor asszony. – Je-
lentős dátum 2014 – amikor megala-
kítottuk az egyetemen a tehetségse-
gítő tanácsot és a tehetségpontot. Ez 
utóbbi 2020-ban a legmagasabb, Kivá-
lóan Akkreditált Tehetségpont fokoza-
tot nyerte el.
A győri egyetemen működő tanács el-
nöki tisztét is dr. Konczosné dr. Szom-
bathelyi Márta tölti be. A tanácsnak az 
a küldetése, hogy – mint egy platform 
– összefogja az egyetemen működő te-
hetségfejlesztő munkát a tudományos 
diákkörben, a szakkollégiumokban, 
a hallgatói öntevékeny csapatokban, 
alapítványokban, a karokon futó prog-
ramokban is. Miként a tanács felada-
ta az is, hogy kapcsolatokat építsen a 
régióval. Együttműködnek civil szerve-
zetekkel éppúgy, mint önkormányzati, 

gazdasági szereplőkkel. Mind a civil, 
mind a gazdasági szereplők gyakran 
vállalnak támogató szerepet szakmai 
és anyagi vonatkozásban egyaránt. 
Hozzájárulnak országos tudományos 
diákköri rendezvények megtartásá-
hoz, de adott projektekhez is.
– Fontos célkitűzésünk egy tehetség- 
alap létrehozása. A Széchenyi István 
Egyetemen tanuló fiatalokat a tehet-
ségüket fejlesztő lehetőségek sora 
várja. Aki hozzánk jön tanulni, biztos 
lehet abban, hogy odafigyelést, szak-
értelmet, inspiráló miliőt és tudomá-
nyos-szakmai kapcsolati hálót talál 
céljai megvalósítására, tehetsége ki-
bontakoztatására – mondta a profesz-
szor asszony.
A tehetséggondozás forrásait egyéb-
iránt elsődlegesen országos szintről fi-
nanszírozzák, amire éves rendszeres-
séggel az egész egyetem, minden kar 
és szakkollégium, és a tehetségsegítő 
tanács is pályázik a saját projektjeivel 
– plusz külön-külön a hallgatók is meg-
tehetik ezt. Ezek akár többmilliós pá-
lyázatok lehetnek. Az országos konfe-
renciák rendezésére is rendelkezésre 
állnak központi források.
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– Egyetemünk számára rangot és el-
ismerést jelent, hogy már számos 
ilyen nagyrendezvénynek lehetett a 
házigazdája. 2017-ben például négy 
tudományterület hallgatói és profesz-
szorai találkoztak a Széchenyi István 
Egyetemen: Agrártudomány, Testne-
velés- és Sporttudomány, Közgazda-
ságtudomány, Tanulás- és Tanítás-
módszertan Tudástechnológia. 2021-
ben a Műszaki Tudományi Szekciót 
rendeztük, 2023-ban pedig az Állam- 
és Jogtudományi Szekció házigazdája 
leszünk.
A tudományos diákköri tevékenység 
jelentős versenyelőny a hallgatók szá-
mára a szakmai önéletrajzban. De már 
az egyetemi lét szakaszában is gyü-
mölcsözhet, hiszen ösztöndíjak meg-
ítélésénél, a kollégiumi férőhelyek el-
osztásánál is döntő szerepe lehet. 
Az itt folyó munka konkrét eredmé-
nyeit élvezi a régió is. Győr önkor-
mányzatával közösen az év elején 
mutatták be például azt a projektet, 
amelyben építészhallgatók terveztek 
a város különböző pontjaira innovatív 
megoldásokat. A hallgatók munkái az 
érintésmentes ivókutaktól, a modu-
láris sportparkon át, a használt sütő- 
olaj visszagyűjtésére szolgáló állomás 
városi miliőbe illő beépíthetőségét is 
felmutatták. 
A tehetségsegítő tanács elnöke be-
számolt arról is, hogy különleges stá-
tuszt biztosít a legjobbak számára a 
Pro Scientia Aranyérem, amit az első 
helyezettek közül is a legjobbak kap-
hatnak meg. A Széchenyi-egyetem 
hallgatói közül eddig öten vehették 
át ezt a kitüntetést: dr. Váradi Ágnes,  

Pólik Zoltán, Tóth Eliza Eszter, dr. Csitei  
Béla, dr. Szépvölgyi Enikő. Az oktató-
kat is elismerik. Mestertanár Aranyér-
mes címet ez idáig 13 széchenyis ok-
tató nyert el, és egy Bonis Bona díjas 
tanárunk is van.
A tudományos diákköri munka teret 
ad azoknak a hallgatóknak is, akik az 
egyetemi-akadémiai szféra utánpót-
lását biztosítják. A TDK-ban való rész-
vétel egy attitűdöt jelez. Olyan ember 
hozzáállását, aki nem csupán arra 
hajlandó, hogy megtegye a kötelezőt, 
hanem a pluszmunkára is. Aki több-
re vágyik, mint az átlag, ki akar törni a 
középszerből és képes ezért jelentős 
erőkifejtésre is.
A járvány, sajnos, befolyásolja a mi 
munkánkat is – mondta a tehetség-
gondozó program vezetője. A konzul-
tációk nyilván működhetnek online is, 
de közösségépítésről így nem nagyon 
eshet szó. A tudományos diákköri te-
vékenység pedig ebből a szempont-
ból is fontos. A tehetségnapok jelen-
tik az egyik legizgalmasabb fórumot. 
Közvetlen munkakapcsolatban nem 
lévő emberek válthatnak egymással 
szót, nyerhetnek inspiráló erőt, egy 
akár teljesen más jellegű tevékeny-
ségből is. A világ ugyanis felszeletel-
hető kutatási területekre – de egyéb-
ként kerek egész.
Ezzel együtt még tavaly döntés szü-
letett arról, hogy az idén tavasszal 
esedékes országos diákköri konfe-
renciákat online kell lebonyolítani, 
s ennek megfelelően Győrben, az 
egyetem által fejlesztett VR-térben 
zajlottak a Műszaki Tudományi OTDK 
eseményei. 

Mestertanár Aranyérem díj:
Dr. Nagy György László (1997),
dr. Honvári János (1999), 
dr. Lévayné dr. Fazekas Judit 
(2001), 
dr. Raffai Mária (2003),
dr. Vásárhelyi Zsuzsanna (2003), 
dr. Somogyi Ferenc (2007), 
dr. Baranyi Péter Zoltán (2009), 
dr. Halbritter Ernő (2009), 
dr. Smuk Péter (2013), 
dr. Kuczmann Miklós (2015), 
dr. Gulyás László (2017), 
dr. Konczosné dr. Szombathelyi 
Márta (2017), 
dr. Stumpf István (2017).

Bonis Bona díj:
Barla Ferenc (2019).

Kiváló TDK szervező díj:
Rákli-Szabados Eszter (2013), 
dr. Lőrincz Ildikó (2017), 
dr. Zsédely Eszter (2017), 
dr. Halbritter András Albert 
(2017).
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A PROJEKT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI:
Széchenyi életművének (annak valamely területét is ki lehet 
emelni) feldolgozása projektmódszerrel
A projekt lehet egy lezárult, gyerekekkel már megvalósult 
projekt, de egy jövőben megvalósuló tervezet is
A projekt kidolgozása történhet egyénileg, de csoportosan is 
(maximum 5 kolléga részvételével)
A kidolgozandó munka lehet:
a) Témanap (1 napos projekt)
b) Témahét (5 napos projekt)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK, BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
A pályamunkákat kérjük Pdf formátumban elkészíteni maxi-
mum 25 oldal terjedelemben (ábrákkal, képekkel és mellék-
letekkel együtt) és a következő email címre beküldeni: 
diaszpora@sze.hu
A projekt beküldésének határideje: 2021. június 10.

KIK VEHETNEK RÉSZT A VERSENYEN?
Bárki, akinek kedve van, kreatívnak érzi magát és a diaszpórá-
ban működő hétvégi magyar iskolákban tanít. Online műkö-
dő magyar iskolák is természetesen nevezhetnek.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
A Széchenyi-projektre a következő négy kategóriában lehet 
nevezni:
➊ iskola előkészítő és általános iskola alsó tagozat
➋ általános iskola felső tagozat
➌ középiskola
➍ vegyes korcsoport
A jelentkezők számától és összetételétől függően a zsűri 
dönthet a kategóriák összevonása mellett.

NYEREMÉNYEK
A 4 kategóriában meghirdetett nyereményhez a Nemzetpoliti-
káért Felelős Államtitkárság járul hozzá kategóriánként 100.000 
– 150.000 Ft-tal (könyv vagy könyvutalvány formájában).
A legsikeresebb pályaműveket a Gróf Széchenyi Család Ala-
pítvány felajánlásának köszönhetően publikálják a Stádium 
online folyóiratban is https://stadiummagazin.hu/.

Amennyiben kérdésük lenne, kérjük, hogy írjanak a követke-
ző címre: diaszpora@sze.hu

A pályázati felhívás megtekinthető: http://www.kulhonimagya-
rok.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-a-hetvegi-magyar-isko-
lak-pedagogusai-szamara-a-2021-es-szechenyi-ev-alkalmabol/

230 éve született a legnagyobb magyar, Gróf Széchenyi István. Érde-
mei között számon tartjuk a Magyar Tudományos Akadémia megala-
pítását, a Lánchíd megépítésének kezdeményezését a, rendkívüli köz-
lekedési és gazdasági fejlesztéseket, valamint a lóverseny és a kaszinó 
kultúrájának meghonosítását. Életműve igazi hungarikum.

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a Nemzetpo-
litikáért Felelős Államtitkárság projektíró versenyt hirdet a diaszpórá-
ban működő hétvégi magyar iskolákban tanító kollégák számára. A 
verseny célja, hogy a diaszpórában tanítók megmutathassák kreati-
vitásukat és a diákokkal való együttműködésüket a projektoktatás so-
rán, illetve hogy ezekkel a munkákkal tisztelegjünk Széchenyi István 
életműve előtt.

PÁLYÁZAT  
A HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁK

PEDAGÓGUSAINAK


