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MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM 

ROMA TEHETSÉG PROGRAM 

 

 

Projektpartner: a Mathias Corvinus Collegium 

 

A Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség, amely 1996-ban 

Tombor András és Tombor Balázs magánkezdeményezésére jött lére. Az alapítók 

azzal a szándékkal kezdtek az elitkollégium szervezetének kiépítésébe, hogy fiatal 

tehetségek felkarolásával, oktatásával és nevelésével a tehetséggondozás minőségi 

formáját valósítsák meg: felelős, aktív értelmiséget neveljenek. Az alapítás óta eltelt 

több mint húsz évben az MCC Magyarország legkiválóbb, Európában is elismert 

interdiszciplináris képzőhelyévé vált, ahol a gazdasági, jogi, műszaki és 

társadalomtudományi képzéseken részt vevő hallgatók a felsőfokú tanulmányaik 

mellett intenzív moduláris oktatásban részesülnek.  

Jelenleg tízéves kortól az egyetem elvégzéséig támogatjuk a fiatalokat 

tehetséggondozó programjainkkal. A képzési rendszer csúcsát jelentő Egyetemi 

Programunkban minden évben 160, kiemelkedően tehetséges fiatal tanul Budapesten 

és Kolozsváron, ahol egy dinamikusan fejlődő csapatot alkotva fontos és értékes 

célok megvalósításán dolgoznak. A már végzett évfolyamok dákjai is bizonyítják, 

hogy a Mathias Corvinus Collegium biztos alapot jelent a sikeres, felelős életút felé. 

Az MCC elkötelezett egy olyan értékközösség megteremtése iránt, amely közvetlen 

környezete és a régió jövőjét előremutatóan, körültekintően tudja befolyásolni és 

alakítani. 
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MCC Roma Tehetség Program 

 

Cél 

Az MCC Roma Tehetség Program célja, hogy anyagilag és szellemileg támogasson 

magyarországi roma fiatalokat abban, hogy megfontolt pályaválasztási döntést 

tudjanak hozni, sikeresen felkészüljenek a felvételire, legyen biztosított a 

továbbtanulásuk anyagi oldala és legyen lehetőségük akár külföldi egyetemeken is 

továbbtanulni, ezt követően pedig a megszerzett tudásukat idehaza kamatoztatni.   

Az MCC Roma Tehetség Program egy átfogó, szemléletváltoztató program, melynek 

segítségével a diák egy támogató közösség tagjaként könnyebben tud felkészülni és 

megfelelni e kiszemelt céloknak. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. Így 

teljesen ingyenes képzést tudunk biztosítani a résztvevők számára. Ezáltal 

igyekszünk segíteni, a társadalmi mobilizáció megvalósulását, hogy anyagi háttértől 

függetlenül, kizárólag a tehetség, a rátermettség, elköteleződés alapján vehessenek 

részt a fiatalok a programunkban. A képzés anyagi költségeit, így az utazást, a 

szállást és a kurzusok minden költségét állni tudjuk. 

 

 

A program elemei  

A Roma Tehetség Programba való felvétel legfontosabb előfeltétele a sikeres 

külföldi egyetemi felvételi öt eleme közül (tárgyalóképes idegennyelv-tudás, iskolán 

kívüli szakmai tevékenység, magas szintű softskill) kettőt foglal magába: a 

motivációt és a kiemelkedő tanulmányi eredményeket. A képzési alkalmak a 

nyelvtudásra, a szakmai és személyiségi kompetenciákra, valamint a sikeres 

pályaválasztásra fókuszálnak.   

A magabiztos idegennyelv-tudás elengedhetetlen mind a külföldi tanulmányok mind 

pedig a felsőfokú tanulmányok elkezdéséhez és végzéséhez. A programban öt 

különböző nyelvből választhatnak a résztvevők, akiket egyéni tanulási igényekhez 

igazodó különórákkal készítünk fel a 11. évfolyam végéig. Választható nyelvek: 



 

3 

 

angol, német, francia, spanyol, orosz. A nyelvi képzések hetente több alkalommal 

kerülnek megtartásra a diák lakhelyéhez igazodva.   

A képzés érdemi része a kéthetente megrendezésre kerülő, budapesti hétvégi 

találkozókon folyik. Itt kerül sor az írás- és beszédkészséget fejlesztő tréningekre, a 

vitakultúra és érvelés technika fejlesztésére, a pályaorientációs beszélgetésekre, 

továbbá egyetemi tájékoztatók és beszámolók megtartására.  

A szakemberek bevonásával megvalósuló pályaválasztási beszélgetésekre félévente 

egyszer kerül sor, mely a program első évében kötelező elem, később azonban 

lehetőségként kínáljuk a fiataloknak. Ennek célja egyrészt az általános 

pályaválasztási iránymutatás nyújtása, másrészt a célország, szakterület és intézmény 

kiválasztása.   

Mindezeken túl a mentorkapcsolat biztosítja a programban a legszemélyesebb és 

leginkább egyénre szabott támogatást. Egy mentor egy évfolyam fejlődését 

támogatja. A személyes mentor-mentee találkozókra kéthetente kerül sor a képzési 

alkalmak idején, valamint a mentorálás része a folyamatos telefonos és online 

kapcsolattartás is. A mentor feladata a diák fejlődésének nyomon követése, a 

személyes és szakmai tanácsadás, illetve a megfelelő szakemberekkel való 

összekötés. A mentor minden résztvevő diákjáról fejlődési naplót vezet a program 

befejezéséig. 

 

 

A program időbeli keretei 

A program a hetente több alkalommal zajló nyelvi képzések mellett, a kéthetente 

megrendezésre kerülő, hétvégi találkozókból áll, amelyek helyszíne Budapest. A 

képzési hétvégék a középiskolásoknál péntek délután egy ráhangoló beszélgetéssel 

kezdődnek, és szombat késő délutánig 90 perces modulokban képzésekkel, 

készségfejlesztő foglalkozásokkal folytatódik. Az egyetemisták pedig minden 

második, esetenként harmadik szombaton vesznek részt a szakmai képzéseken. A 

hétvégi alkalmak közötti időszakban kerül sor a diák lakóhelyéhez igazodó mentor-

mentee találkozókra a program lendületének fenntartása érdekében. 
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A kurzusok legfontosabb elemei 

 

 Íráskészség-fejlesztés 

 Prezentációs és retorikai készségek fejlesztése 

 Érveléstechnika, vitakultúra megismerése 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Gazdasági, társadalmi folyamatok, problémák megismerése 

 Pénzügyi tudatosság fejlesztése 

 Tanulásmódszertani képzés 

 

 

Résztvevők 

A középiskolás programrész felmenő rendszerben 3 éven keresztül kínál változatos 

képzési lehetőségeket a diákok számára. Igazodva az érettségi vizsgákra való 

felkészüléshez, az első év nagyobb terhelést jelent, ekkor a képzési alkalmak 

kéthetente kerülnek megrendezésre közösségépítő programokkal és pályaorientációs 

foglalkozásokkal kiegészülve a hétvége folyamán. Ezt követően a program a 

második és harmadik évben egyre inkább személyre szabott lesz, kifejezetten a diák 

továbbtanulási terveihez igazodik. 

Az ingyenes, kétszemeszteres intenzív egyetemi program célja, hogy támogatást 

nyújtson olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik alap-, mester- vagy doktori 

(PhD) képzésüket külföldi egyetemen szeretnék végezni. Képzésünk során olyan 

személyre szabott fejlesztő kurzusokat biztosítunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

diákok versenyképes pályázati anyagokat tudjanak beadni a kiválasztott 

intézményekbe, majd, ha szükséges, sikeres szóbeli felvételit is tudjanak tenni. Ebből 

adódóan a képzés során az íráskészség-fejlesztésre, interjúszituációk gyakorlására, 

valamint az idegen nyelvi képzésesekre fókuszálunk. Tisztában vagyunk azzal is, 

hogy a külföldön való továbbtanulás gyakran pénzügyi akadályokba ütközik. Éppen 

ezért az MCC Roma Tehetség Program egyetemi intenzív kurzusain részt vevő, jól 

teljesítő diákok számára szakmai és kapcsolati segítséget fogunk nyújtani hazai és 

külföldi pályázatok sikeres elkészítéséhez  
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Oktatók 

A programban részt vevő oktatók az MCC hazai és nemzetközi szaktekintélyei, akik 

a saját területükön jelentős tapasztalattal rendelkeznek. Neves egyetemek oktatói, 

doktori iskolák előadói. A program kidolgozásában olyan elismert szakemberek 

vettek részt, akiknek az életműve garanciát jelent a színvonalas képzésre. Ilyen 

többek között David Venter professzor, aki Nelson Mandela kommunikációs 

tanácsadójaként dolgozott, illetve Dr. Tanács János egyetemi kutató, a Neumann 

János Egyetem tanszékvezető docense. 

 

Jövőkép 

Kezdeményezésünket hagyományteremtő céllal indítottuk el. Az MCC a többi 

képzési szintjén működő programok is, állandó jelleggel, évek és évtizedek óta 

működnek. A Roma Tehetség Program esetében is az első év tapasztalataira építve 

kívánjuk később tovább bővíteni a programunkat. 

 

 

 



 

 

Mathias Corvinus Collegium 

Roma Tehetség Program egyetemistáknak 

A Mathias Corvinus Collegium felvételt hirdet olyan tehetséges roma fiatalok számára, akik alap-, mester- 

vagy doktori (PhD) képzésüket hazai vagy külföldi egyetemen szeretnék végezni. A programra pályázhatnak 

BA/BSc; MA/MSc, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, továbbá frissdiplomások és frissen 

érettségizettek is. A felvett diákok a szakmai képzésen túl tagjaivá válnak egy hasonló korú fiatalokból álló 

közösségnek is, amelynek pozitív hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére és világszemléletük alakulására. A 

program célja, hogy a diákok megszerezzék azokat az ismereteket, készségeket és képességeket, amelyek 

hozzásegítik őket ahhoz, hogy hazai vagy külföldi egyetemeken folytathassák további tanulmányaikat. A 

programban való részvétel a felvételt nyert diákok számára térítésmentes. A képzés részleteiről honlapunkon 

tájékozódhat. 

A program többek között az alábbi elemekre épül: 

- Ingyenes nyelvvizsga-felkészítő kurzusok 

- Prezentációs technikák és retorikatréning  

- Írás- és beszédkészség-fejlesztő tréningek  

- Személyes mentoráció  

A felvételi jelentkezés határideje: 2019. szeptember 15. vasárnap 23:59. 

Az MCC Roma Tehetség Programra az online jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A felvételi 

anyagot a határidőig kell elküldeni e-mailben! A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket is csatolni szükséges, 

amelyeket a felveteli [KUKAC] mcc [PONT] hu e-mail-címre várjuk. Az eredeti dokumentumokat sikeres 

felvételi esetén a beiratkozáskor szükséges bemutatni. 

- Fényképes önéletrajz 

- Motivációs levél 

- Érettségi másolata  

- Előző két félév indexének másolata (ha van)  

- Diploma másolata (ha van)  

- Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (ha van)  

- Maximum egy oldal terjedelmű továbbtanulási terv (Formázási követelmények: Times New Roman 

betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, sorkizárt igazítás.)  

A felvételi eljárás menete:  

A legszínvonalasabb pályázati anyagokat beküldő jelentkezőket behívjuk egy felvételi hétvégére, ekkor 

kerül sor a személyes felvételi elbeszélgetésre. Az interjú időtartama kb. 25-30 perc, a beszélgetés során szó 

esik a jelentkező céljairól, tanulmányairól, jövőbeli terveiről és érdeklődési területeiről. A hétvége során 

igyekszünk feltérképezni a pályázók kompetenciáit, tudását és szociális készségeit. A felvételi pontszám a 

beadott pályázati anyag és a szóbeli beszélgetés értékeléséből együttesen képződik. Ezek alapján kerülnek 

kiválasztásra a programunkhoz leginkább illeszkedő tehetséges fiatalok. 

A felvételi hétvége időpontja: 2019. szeptember 21-22. 

A felvételi hétvége helyszíne: Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) 

A felvételivel kapcsolatos felmerülő kérdéseket a felveteli [KUKAC] mcc [PONT] hu címre várjuk. 

http://mcc.hu/pages/roma-tehetseg-program-egyetemista
http://mcc.hu/pages/roma-tehetseg-program-egyetemista
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Jb99JSB2uEdj5UBleqTjvGjEcg21Yb27S3ZUGoxXsd2cSA/viewform


Védnökünk, támogatóink:

A program fôvédnöke:
Balog Zoltán, miniszterelnöki biztos,
korábban az emberi erôforrások minisztere

A Roma Tehetség Program egyetemistáknak szóló programjáról 
bôvebben a honlapunkon (www.mcc.hu) tájékozódhatsz.

Ha kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal!

MCC Roma Tehetség Program egyetemistáknak:
Zsidi Zsófia
programkoordinátor
web: www.mcc.hu
Tel: +36 30 160 9771
e-mail: zsidi.zsofia@mcc.hu

egyetemi
program

MCC Roma Tehetség Program 



Kiket várunk?

•		Érettségivel rendelkezel, egyetemre jársz, vagy már diplomát 
szereztél, és folytatnád tanulmányaidat?

•		Szívesen továbbtanulnál akár külföldi felsôoktatási intézményben?
•		Terveid között szerepel a nyelvvizsga megszerzése?
•		Szeretnél egy támogató és inspiráló közösség tagja lenni?
•		Fejlesztenéd írásbeli és szóbeli képességeid?
Akkor gyere, és tanulj ingyenes programunkban!
Az MCC RTP tehetséges roma egyetemista fiatalok jelentkezését 
várja az ország egész területérôl.

A képzés elemei:

•		Íráskészség-fejlesztés
•		Prezentációs és retorikai készségek formálása
•		Tanulásmódszertani, idôgazdálkodási stratégiák megismertetése
•		Érveléstechnika, vitakultúra fejlesztése
•		Szemléletformálás a pénzügyi tudatosság terén
•		Lakóhelyre szervezett idegen nyelvi képzés

Miért érdemes velünk tartanod?

•		Kis létszámú csoportjainkkal egyéni fejlôdési  
lehetôséget biztosítunk

•		Lakóhelyedre szervezett INGYENES nyelvi képzésben  
vehetsz részt

•		Új barátokra, egy összetartó közösségre tehetsz szert
•		Budapesti hétvégi képzési napjainkon elismert hazai  

és nemzetközi szakemberektôl tanulhatsz
•		Támogatunk a jövôképed kialakításában
•		Mindezt térítésmentesen!

Jelentkezés

Az MCC Roma Tehetség Program egyetemi programjára  
az online jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni,  
amelyet a weboldalunkon (www.mcc.hu) érhetsz el.

A jelentkezési határidô: 

2019. szeptember 1. vasárnap 23:59
A felvételivel kapcsolatos felmerülô kérdéseket  
a felveteli@mcc.hu címre várjuk.

„

„

Az MCC Roma Tehetség Program 
a résztvevôk szemével

Amit a Mathias Corvinus Collegium biztosít nekünk  
a Roma Tehetség Program keretein belül, az tényleg 
minden várakozásomat felülmúlja. Jól döntöttem, ami-
kor jelentkeztem a programba. Az MCC-ben a legelsô 
benyomás, ami ért (és ér minden képzési napon) az, hogy 
itt mindenki nagyon jó abban, amit csinál. A program ko-
ordinátorainak felkészültsége és hozzáállása példaértékû, 
mindamellett emberségbôl is jelest érdemelnek. 

Gáspár Alex

„
„

A tanáraink nagy tudásúak és lelkesek voltak, szakmailag 
nagyon meg vagyok elégedve. Jól alkalmazkodtak igénye-
inkhez, és tudásunk szintjének megfelelô feladatokat ad-
tak, néhol játékos, néhol komolyabb formában. Az elmúlt 
idôszak alatt tanáraim az egyetemen is észrevették írásbe-
li javulásomat, ez örömöt szerzett nekem.

Kelemen Gábor


