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Tombor Balázs és Tombor András, alapítók
Balázs Tombor and András Tombor, founders

KÜLDETÉSÜNK

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a
világon is egyedülálló értékközösség. Intézményünkben kiemelke
dôen tehetséges fiatalok tanulnak, akik egy dinamikusan fejlôdô
csapatot alkotva fontos és értékes célok megvalósításán dolgoznak.
Félezer tagból álló közösségünkben a Kárpát-medence szinte min
den csoportjából és rétegébôl találunk hallgatókat. A magánintéz
ményt Tombor András és Tombor Balázs hozta létre több mint
tizenöt évvel ezelôtt. Az alapítás óta eltelt idôben az MCC Magyar
ország legkiválóbb, Európában is elismert interdiszciplináris kép
zôhelyévé vált. Az intézmény tanárai között – hazánkban egye
dülálló módon – közel harminc nemzetközileg elismert külföldi
professzor található. Az MCC olyan közösséget alkot, amely köz
vetlen környezetét és az ország jövôjét elôremutatóan és felelôsen
tudja befolyásolni, alakítani.

OUR MISSION

The Mathias Corvinus Collegium (MCC) is a unique commu
nity of values, both in Hungary and in the world. The students
of our institution are those who possess outstanding talent, and
who, forming a dynamically developing team, are working on
realising important and valuable goals. In our community, which
consists of more than 500 members, you can find students from
almost all the ethnic groups and layers of the Carpathian Basin.
This private institution was founded by András Tombor and Balázs
Tombor more than fifteen years ago. Since it was founded, the
MCC has become Hungary’s best interdisciplinary educational
institution, which is also acknowledged in Europe. Among the
teachers there are almost thirty internationally recognized foreign
professors, an unparalleled number in our country. The MCC
forms a community that can influence and shape both its im
mediate environment and the future of the country in a progres
sive and responsible way.
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A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM VÉDNÖKEI:

THE BOARD OF PATRONS OF THE MATHIAS
CORVINUS COLLEGIUM:

Csák János – Magyarország londoni nagykövete
Kornai János – közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Lámfalussy Sándor – közgazdász, az Európai Monetáris Intézet volt elnöke
Lomnici Zoltán – jogász, a Legfelsôbb Bíróság volt elnöke
John Lukács – történész
Maróth Miklós – professzor, orientalista, klasszika-filológus,
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke
Oplatka András – Közép- és Kelet-Európa szakértô, újságíró
Paczolay Péter – az Alkotmánybíróság elnöke
Sólyom László – a Magyar Köztársaság volt elnöke
Vékás Lajos – jogászprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja

János Csák – Hungarian Ambassador in London
János Kornai – Economist, ordinary member
of the Hungarian Academy of Sciences
Sándor Lámfalussy – Economist, former President
of the European Monetary Institute
Zoltán Lomnici – Lawyer, Former President of the Supreme Court
of Hungary
John Lukács – Historian
Miklós Maróth – Professor, orientalist, classical scholar, Vice President
of the Hungarian Academy of Sciences
András Oplatka – Eastern Europe Expert, journalist
Péter Paczolay – President of the Constitutional Court
László Sólyom – Former President of Hungary
Lajos Vékás – Professor of Law, ordinary member
of the Hungarian Academy of Sciences

A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM NEMZETKÖZI
TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK TAGJAI:

THE INTERNATIONAL ADVISORY BOARD OF THE MATHIAS
CORVINUS COLLEGIUM:

Prof. Dr. Rodney Barker – professor emeritus, LSE, London
Prof. Dr. Gwyn Bevan – intézetigazgató, professzor, LSE, London
Dr. Forgách Péter – szemészorvos, a Calasanctius Ösztöndíj
Alapítvány alapítója
Sauska L. Krisztián – tulajdonos, vezérigazgató, Light Sources
Prof. Dr. Ceferi Soler Vicente – professzor, ESADE Business School,
Barcelona
Prof. Dr. Guido Stein – professzor, IESE Business School, Barcelona

Prof. Dr. Rodney Barker – Professor Emeritus, LSE, London
Prof. Dr. Gwyn Bevan – Professor of Management Science
and Acting Head of Department, LSE, London
Dr. Péter Forgách – Ophthalmologist, founder of the Calasanctius
Scholarship Foundation
Christian L. Sauska – Owner, Chief Executive Officer, Light Sources
Prof. Dr. Ceferi Soler Vicente – Professor, ESADE Business School,
Barcelona
Prof. Dr. Guido Stein – Professor, IESE Business School, Barcelona
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KÖZÉPISKOLÁS PROGRAM

SECONDARY SCHOOL
PROGRAMME

Az MCC távoktatási (e-learning) programja oktatási és közösségi
teret teremt a középiskolás korosztály legtehetségesebb diákjainak.
Programunkban olyan tanulók vesznek részt, akik szeretnek cso
portban dolgozni, és készek az átlagnál többet tenni céljaik meg
valósításáért. Közös munkánk során diákjaink felkészülnek az
érettségire és a felvételire, valamint iránymutatást kapnak hos�
szabb távú szakmai elképzeléseikhez, karrierterveikhez is. A prog
ramban részt vevô diákok egy értékes közösséggel, új barátokkal
és magas szintû szakmai tudással gazdagodhatnak.

The distance learning (e-learning) programme of the MCC
opens an educational and community platform for the most tal
ented secondary school students. Those who are keen on work
ing in teams and willing to do more than the average in order to
achieve their goals participate in our programmes. In the course
of our common work, our students prepare for their Matura and
entrance examinations, and also receive guidance in connection
with their long-term professional plans and careers. Students par
ticipating in the programme can become enriched with a valuable
community, new friends, and high quality professional knowledge.

A tematika összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre
helyezzük a hangsúlyt, amelyek a középiskolai oktatás kereteibe
kevésbé férnek bele. Szombati elôadásainkon, tréningeinken a di
ákok érveléstechnikája, vitakészsége, kommunikációs- és szociális
kompetenciái fejlôdnek.

When deciding on the curriculum, we emphasise topics and skills
that have been given no real place in the secondary education
core curriculum. Reasoning techniques, argumentative skills and
both communication and social competences are developed during
our Saturday lectures and training sessions.

A szombati elôadások, valamint a nyáron és télen megrendezett
táborok valódi közösséggé formálják a résztvevôket.

These Saturday lectures and the camps organised in summer
and in winter bond the participants into a real community.

Kurzusaink:
Közgazdaságtan
Nemzetközi kapcsolatok, diplomácia
Modern kori történelem
Társadalmi tanulmányok

Courses:
Economics
International relations, diplomacy
Modern history
Social studies
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A KP-szombatok korábbi témái, meghívott elôadói voltak:
• Mûfajok és nyelvhasználat az újságírásban – Halasi Rita és Kovács
Annamária (ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet)
• Logikai vetélkedôvel egybekötött túra a Gellért-hegyen
• Prezentációkészítés-tréning – Pék Eszter (kommunikációs
szakember, az MCC alumnája)
• Kerekasztal-beszélgetés a hajléktalanellátásról – Klausz Csilla
(referens, Fôvárosi Közterület-felügyelet), Aknai Zoltán (igaz
gató, Menhely Alapítvány), Kocsis Mihály (szociális munkások
koordinátora, Magyar Máltai Szeretetszolgálat); moderátor:
Kovács Orsolya (Hajléktalanokkal a Hajléktalanokért projekt
vezetôje, MCC-s diák)
• Kerekasztal-beszélgetés a magyar film jelenérôl és jövôjérôl –
Szabó Gyôzô (színész), Fonyó Gergely (rendezô), Dér Tamás
(producer), Muhi András (producer); moderátor: Lukácsy
György (újságíró, Heti Válasz)
• A pénzügyi válság és az eurózóna jövôje – Orbán Gábor
(makroelemzô és senior kötvény-portfóliómenedzser, AEGON
Magyarország Befektetô Zrt.)
• Sajtófotózás, vizuális nyelv, média vs. valóság – Kallos Bea
(fotóriporter, MTI)
• Az amerikai elnökválasztás – Kaleta Gábor (fôosztályvezetôhelyettes, Külügyminisztérium, Amerikai Fôosztály)
• Pályaorientációs nap – Gebauer Ferenc (tanácsadó szakpszicho
lógus, Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet)

The topics and guests of previous Secondary School
Programme Saturdays have been:
• Genres and Language Use in Journalism – Rita Halasi and
Annamária Kovács (ELTE BTK, English-American Institute)
• Hiking on Gellért Hill combined with a logic quiz
• Training in presentation making – Eszter Pék (communica
tions expert, an alumna of MCC)
• Round-table discussion about provision for the homeless –
Csilla Klausz (spokesperson for the Public Spaces Authority of
Budapest), Zoltán Aknai (director of the Shelter Foundation),
Mihály Kocsis (coordinator of social workers, Hungarian Mal
tese Charity Service); moderator: Orsolya Kovács (project
leader of With the Homeless for the Homeless, MCC student)
• Round-table discussion about the present and future of Hun
garian film – Gyôzô Szabó (actor), Gergely Fonyó (director),
Tamás Dér (producer), András Muhi (producer), moderator:
György Lukácsy (journalist, Heti Válasz magazine)
• The financial crisis and the future of the Eurozone –
Gábor Orbán (macro analyst and senior bond portfolio manager,
AEGON Hungary Investments Ltd.)
• Press photography, visual language and the media vs. reality
– Bea Kallos (photojournalist, MTI)
• The American presidential election – Gábor Kaleta (Deputy Depart
ment Leader, Ministry of Foreign Affairs, American Department)
• Career-orientation day – Ferenc Gebauer (specialist psycholo
gist counsellor of the Ferenc Mérei Pedagogical and Career
Advisory Institute of Budapest)
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JUNIORKÉPZÉS

JUNIOR TRAINING
PROGRAMME

A Juniorképzés célja, hogy olyan közös alaptudást adjon a diákok
nak (többek között logika, mikro- és makroökonómia, filozófia,
protokoll témakörökben), amelyet tanulmányaik és karrierútjuk
során magabiztosan használhatnak. A programban igyekszünk ki
egyensúlyozni az elsôéves hallgatók eltérô társadalmi hátterébôl
adódó tudásbeli különbségeket. A képzés további célja a hatékony
munkavégzés és nyitott gondolkodásmód kialakítása, valamint az
írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése. Az elsô tanév végére min
den diáknak felsôfokú angol nyelvtudással kell rendelkeznie.

The primary aim of the Junior Training Programme is to provide
students with a common basic knowledge (including topics like
logic, micro and macroeconomics, philosophy and protocol)
that they can confidently use throughout their studies and
careers. In the programme, we do our best to balance the know
ledge differences between first-year students, which derive from
their different social backgrounds. The other aims of the prog
ramme are to facilitate effective work and form an open-minded
way of thinking, and also to develop writing and oral skills. By
the end of the first year, each student must have obtained a C1
level English language certificate.

Az elsô tanév kurzusai:

The courses of the first year:

Formális és informális logika
Politikai filozófia
Mikro- és makroökonómia
Protokoll
Érveléstechnika, vitakultúra
Íráskészség-fejlesztés

Formal and informal logic
Political philosophy
Micro and macro economics
Protocol
Debating, the culture of discussion
Academic writing
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„A kurzusok érdekesek és interaktívak, ami merôben eltér számos egyetemi óránktól. A nyelvórákon 4-5 fôs csoportokban tanulunk, így nagyon gyorsan tudunk haladni, ami szintén különbség az egyetemi
nyelvoktatással szemben. Szerencsésnek tartom magam, hogy az MCC
közösségéhez tartozhatok, és úgy érzem, hogy a befektetett energia eltörpül amellett a sok pozitívum mellett, amit mind szakmailag, mind
emberileg kapok a Collegiumtól és társaimtól.”
Szûcs Dóra, Juniorképzés

„The courses are interesting and interactive, which makes them vastly
different from many university courses. Language classes consist of 4-5
students, so we can progress much faster, which is also a big difference
compared to regular university language tuition. I feel very lucky to
belong to the MCC community. The amount of energy I have expended is dwarfed by all the positive professional and personal experiences I have gained from the Collegium and my fellow students.”
Dóra Szûcs, Junior Training Programme

„Miért jelentkeztem az MCC-be? Azért, mert a hallottak alapján azt
gondoltam, része lehetek egy olyan programnak, amely biztosítja a töretlen tanulmányi fejlôdést, és ezen felül olyan társaságot jelent, amely
motivál, és amelyben jól érzem magam. Továbbá azért, mert reméltem,
hogy része lehetek egy egyetemen felüli elitképzésnek, amely segít majd
elhelyezkedni és megtalálni a helyem a világban. Bevált!
A folyamatos társasági élet és a legjobb egyetemek oktatói által tartott jó
hangulatú, hasznos órák és nyelvórák mellett néha arra gondol az ember, jó lenne, ha nem csak 24 órából állna a nap!”
Kozma Viktor, Juniorképzés

„Why did I apply to MCC? Because based on what I had heard about
it, I thought that I could be part of a programme that helps me constantly develop and puts me in a community that is motivating and
makes me feel good. Furthermore, I hoped to be part of an elite educational framework beyond universities that would help me find my professional goals and place in the world. I have not been disappointed!
Immersed in continuous social activities and exceptional professors’
great lectures sometimes I stop for a moment and wish there were more
than 24 hours in a day!”
Viktor Kozma, Junior Training Programme
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SZAKIRÁNYOS KÉPZÉS

SPECIALISED TRAINING
PROGRAMMES

Az MCC szakirányos képzésének célja, hogy diákjainknak egy-egy
szakterületen mély és stabil szakmai alapot nyújtson. Az egyetemi
tömegképzésben nincs mód személyre szabott oktatásra, ezért is
hiánypótló ez a kis létszámú csoportokban mûködô interdiszcip
lináris képzés, amelyen a diákok egyetemi BA-szintû tanulmányaik
mellett vesznek részt. A különbözô szakterületekrôl érkezô tehet
séges fiatalok közös projekteken dolgoznak, és a hétköznapjaikat
is együtt élik. A közös munka, valamint a szakmai programok be
tekintést nyújtanak az eltérô területek szakembereinek egyedi gon
dolkodásmódjába és munkamódszereibe is.

The aim of the specialized training programme of the MCC is
to provide a deep and stable professional basis in specific areas
of study for our students. Within the framework of mass univer
sity education there is no opportunity for customized teaching,
therefore this interdisciplinary education conducted in small
groups which the students participate in alongside their BA
studies fills a gap. Talented youngsters from different fields of
study work on common projects and live their everyday lives
together. Both the work done together and the professional
programmes give an insight into the unique way of thinking and
methods of professionals working in different fields of study.
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SZAKIRÁNYAINK ÉS VEZETÔIK:

OUR SPECIALISED TRAINING PROGRAMMES
AND THEIR HEADS:

Jog
Szakirányvezetô: Dr. Papp Gábor, volt szakállamtitkár,
irodavezetô ügyvéd, Papp D. Gábor Ügyvédi Iroda,
az MCC alumnusa

Law
Head: Dr. Gábor Papp, Former Secretary of State,
Head of Office, lawyer, D. Gábor Papp’s Lawyer’s Office,
MCC Alumnus

„Az MCC-ben megtapasztaltam, milyen érzés, hogy ha igazán szeretnék valamit, és hajlandó vagyok küzdeni a céljaimért, hirtelen minden
körülmény a segítségemre siet: a tanárok, akiket a legnagyobbra tartok,
bármilyen téma, ami csak érdekel, egyetlen karnyújtásnyira van tôlem.
A nyitott gondolkodású és tehetséges emberek arra inspirálják egymást,
hogy sokkal jobb teljesítményt érjenek el együtt, mint amire egyedül képesek volnának. Az MCC megtanít arra, hogy az igazán értékes eredményeket csak kemény munka árán lehet elérni, de a kezünkbe is adja
a lehetôséget e célok eléréséhez.”
Polonkai Éva, Jog szakirány

„In the MCC I have experienced what it means to truly love something and to strive for my goals. Suddenly every circumstance seems to
support me: my professors whom I consider to be the best there are,
everything that interests me seems to be within easy reach. Openminded, talented people inspire each other to a higher performance
than they could achieve individually. One can learn in the MCC that
really valuable results can only be achieved by hard work and the MCC
gives us the opportunity to realize such goals.”
Éva Polonkai, Law Specialised Training
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Közgazdaságtan/Business
Szakirányvezetô: Takács József, stratégiai- és üzletfejlesztési
igazgató, Vodafone Magyarország Zrt., az MCC alumnusa

Economics/Business
Head: József Takács, Head of Strategy and Business
Development, Vodafone Hungary Inc., MCC Alumnus

„A mûszaki egyetemen mérnöki tanulmányokat folytató hallgatóként is
tökéletesen megtaláltam a helyemet itt, a Közgazdaságtan szakirányon
– hiszen a közgazdaságtan is a számok, a tények és a logikus gondolkodás
mûvészete! Itt ráadásul azt kapom meg, ami tényleg fontos és aktuális;
a szakirány megtanít értelmezni azt, ami a világban körülöttem zajlik,
és ez hozzásegít ahhoz, hogy egyedi tudással rendelkezô mérnökké válhassak.”
Pólya Málna, Közgazdaságtan/Business szakirány

„As a student of engineering studying at the Technical University, I have
absolutely found my place here on the Economics/Business Specialised
Training as Economics is the art of figures, facts and logical thinking!
Besides, here I get what is really important and up-to-date, this major
teaches me how to interpret what is going on around me in the world and
that will help me to become an engineer with unique knowledge.”
Málna Pólya, Economics/Business Specialised Training

Média/Kommunikáció
Szakirányvezetô: Molnár Bálint, kommunikációs
munkatárs, Duna–Dráva Cement Kft., az MCC alumnusa

Media/Communication
Head: Bálint Molnár, Communication Associate,
Duna–Dráva Cement Ltd., MCC Alumnus

„Van az a tudás, amit elsajátíthatsz könyvekbôl, és van, amit nem. Ez
az utóbbi jellemzi mindazt, amit a Média szakirányon kapunk: olyan
gyakorlati ismereteket és háttértudást szerzünk meg, amelyet csak profi
szakemberek és egy tabuk nélkül együtt dolgozó, lendületes csapat tud
kínálni. Én részesévé váltam ennek a nyüzsgésnek, tapasztalatcserének,
kihívások kifogyhatatlan tárházának, és ezentúl azon dolgozom, hogy
velem együtt alakuljon tovább a szakirány.”
Kovács Orsolya, Média/Kommunikáció szakirány

„There is knowledge that one can learn from books and there is knowledge
that cannot be learnt that way. The latter is what we get on the Media
Specialized Training, practical skills and background knowledge that
only professionals and an enthusiastic, open-minded team can offer. I have
become part of this effervescence, this never-ending exchange of experiences and challenges, and I hope that the programme will develop along
with me in the future.”
Orsolya Kovács, Media/Communication Specialised Training
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Közép-Európa-szakértô/Modern kori történelem
Szakirányvezetô: Egeresi Zoltán, PhD-hallgató Budapesti
Corvinus Egyetem; politikai elemzô, Közpolitikai Kutatások
Intézete, az MCC alumnusa

Central European Studies /Modern History
Head: Zoltán Egeresi, PhD candidate, Budapest Corvinus
University, political analyst, Institute for Public Policy
Research, MCC Alumnus

„Az igazán okos ember a mások hibáiból tanulhat leginkább! Erre jó a
történelem. Lehetsz mérnök, közgazdász, jogász vagy persze történész,
a rég- vagy közelmúlt történetében megtalálod azokat a tanulságokat,
amelyek teljesebbé teszik a látásmódodat, és segíthetik saját szakmai
fejlôdésedet is.”
Lánczi Péter, Közép-Európa-szakértô/Modern kori történelem
szakirány

„Truly smart people learn from others’ mistakes! That’s what history
is good for. You can be an engineer, an economist, a lawyer or a historian – in the history of ancient or modern times you can find the wisdom that makes your views more comprehensive and promotes your
professional development.”
Péter Lánczi, Central European Studies/Modern History
Specialised Training

Nemzetközi kapcsolatok
Szakirányvezetô: Burai Erna, PhD-hallgató, Central
European University, Politikatudományi Doktori Iskola,
Nemzetközi kapcsolatok specializáció, az MCC alumnája

International Relations
Head: Erna Burai, PhD candidate in International
Relations, Central European University, MCC Alumna

„Kis létszámú csoportokban, egy-egy témát részletesen tanulunk, és
szemben az egyetemi nagy elôadásokkal, itt mindenki kifejtheti véleményét, ötleteit. Az esti órákra való készülés, a beadandók ugyan extra idôt
igényelnek, ám ez késôbb megtérül, mivel az egyetemen nem tanított,
ám annál fontosabb ismereteket sajátítunk el.”
Sebôk Máté, Nemzetközi kapcsolatok szakirány

„We explore topics in small groups and contrary to regular university
lectures, everyone can argue for their opinions and share their ideas.
The preparation for the evening classes and presentations takes a lot of
extra time but it pays off since we become familiar with important issues that are not included in the regular academic curriculum.”
Máté Sebôk, International Relations Specialised Training
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Prof. Dr. Vladimir Pucik
professor emeritus, IMD
Prof. Dr. Vladimir Pucik
Professor Emeritus, IMD

VEZETÔKÉPZÔ

LEADERSHIP
PROGRAMME

A Vezetôképzô Program célja, hogy Magyarországon egyedülálló
felkészültséget, világlátást és nemzetközi gondolkodásmódot ad
jon diákjainknak. A világ legrangosabb egyetemeinek képzési
színvonala és hozzáállása jellemzi a programot. A nemzetközi
hírû professzorok valódi eligazodást nyújtanak a globális világ
ban, és az elsajátított tudás biztos támpontot jelent egy-egy
késôbbi fontos döntés meghozatalakor. Olyan kapcsolati háló és
közösség részeseivé válnak diákjaink, amely végigkíséri ôket egész
pályafutásuk során. A kurzusokon megismert megoldásorientált,
gyakorlati eszköztár (mint az esettanulmányok, a szimulációs gya
korlatok) egyedülálló versenyelônyhöz juttatja a program
résztvevôit.

The aim of the Leadership Programme is to provide unique
preparation, a view on the world, and an international way of
thinking to the students. The programme is characterized by
the educational standards and approaches of the highest ranking
universities in the world. The internationally acknowledged
professors offer real guidance in the globalized world, and the
acquired knowledge means a solid basis for decisions made later.
Our students become part of a relationship network and of a
community that will stay with them throughout their careers.
The solution-oriented, practical collection of tools and tech
niques acquired on the courses (such as case studies and simula
tion practices) provide a great competitive advantage to the par
ticipants of the programme.

A Vezetôképzô elvégzése után a hallgatók nemcsak szakterületü
kön lesznek képesek kiemelkedô teljesítményt nyújtani, hanem
olyan munkacsoportok irányítására is alkalmassá válnak, ahol
felelôs vezetôként, különbözô területek szakembereivel valósíta
nak meg közös célokat.

After they have completed the Leadership Programme, not only
can the students give outstanding performances in their own
fields, but they will also be suited to leading working groups in
which they can accomplish common goals with experts in differ
ent fields.
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ELÔADÓINK:
Prof. Dr. Rodney Barker – professor emeritus, LSE, London
Dr. Roger Bell – docens, ESADE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Gwyn Bevan – intézetigazgató, professzor, LSE, London
Prof. Dr. Stuart Corbridge – igazgatóhelyettes, LSE, London
Prof. Dr. Joseph J. DiStefano – professzor, IMD, Lausanne
Prof. Dr. Malcolm Gillies – rektor, London Metropolitan University, London
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann – professzor, Hertie School of Governance, Berlin
Dr. Abigail Levrau – tudományos fômunkatárs, Vlerick Leuven Gent Management School, Gent/Leuven
Dr. Merce Mach – docens, ESADE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Miguel Meuleman – professzor, Vlerick Leuven Gent Management School, Gent, Leuven
Prof. Dr. Vladimir Pucik – professor emeritus, IMD, Lausanne
Prof. Dr. Victor Rodwin – professzor, New York University, New York
Prof. Dr. David Sims – professor emeritus, Cass Business School, London
Prof. Dr. Ceferi Soler Vicente – professzor, ESADE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Guido Stein – professzor, IESE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Bruce Stening – dékán, Vlerick Leuven Gent Management School, Leuven/Gent; Peking University
Prof. Dr. Yin-teen Lee – professzor, IESE Business School, Barcelona
Prof. Dr. David Venter – partner, professzor, Vlerick Leuven Gent Management School, Gent/Leuven
Csák János – Magyarország londoni nagykövete
Csányi Sándor – elnök-vezérigazgató, OTP Bank Nyrt.
Gizur András – ügyvezetô igazgató, Richter China Plc.
Lantos Csaba – elnök, Keler Zrt.
Németh Béla – elnök, Mediabrands Budapest Group
Patai Mihály – elnök-vezérigazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt.
Strohmayer János – ügyvezetô partner, McKinsey & Company
Such György – ügyvezetô igazgató, Budapest Filmstúdió Kft.; volt elnök, Magyar Rádió Zrt.
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Prof. Dr. Stuart Corbridge
igazgatóhelyettes, LSE
Prof. Dr. Stuart Corbridge
Pro-Director, LSE

OUR LECTURERS:
Prof. Dr. Rodney Barker – Professor Emeritus, LSE, London
Dr. Roger Bell – Lecturer, ESADE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Gwyn Bevan – Professor of Management Science and Acting Head of Department, LSE, London
Prof. Dr. Stuart Corbridge – Pro-Director, LSE, London
Prof. Dr. Joseph J. DiStefano – Professor, IMD, Lausanne
Prof. Dr. Malcolm Gillies –Vice-Chancellor, London Metropolitan University, London
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann – Professor, Hertie School of Governance, Berlin
Dr. Abigail Levrau – Senior Researcher, Vlerick Leuven Gent Management School, Leuven/Gent
Dr. Merce Mach – Lecturer, ESADE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Miguel Meuleman – Professor, Vlerick Leuven Gent Management School, Leuven/Gent
Prof. Dr. Vladimir Pucik – Professor Emeritus, IMD, Lausanne
Prof. Dr. Victor Rodwin – Professor, New York University, New York
Prof. Dr. David Sims – Professor Emeritus, Cass Business School, London
Prof. Dr. Ceferi Soler Vicente – Professor, ESADE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Guido Stein – Professor, IESE Business School, Barcelona
Prof. Dr. Bruce Stening – Dean, Vlerick Leuven Gent Management School, Leuven/Gent, Peking University
Prof. Dr. Yin-teen Lee – Professor, IESE Business School, Barcelona
Prof. Dr. David Venter –Partner, Professor, Vlerick Leuven Gent Management School, Leuven/Gent
János Csák – Hungarian Ambassador in London
Sándor Csányi – Chairman and Chief Executive Officer, OTP Bank
András Gizur – Managing Director, Richter China Plc.
Csaba Lantos – Chairman, Keler Inc.,
Béla Németh – Chairman, Mediabrands Budapest Group
Mihály Patai – Chairman and Chief Executive Officer, Unicredit Bank
János Strohmayer – Partner, Head of McKinsey & Company’s Budapest office
György Such – Managing Director, Budapest Filmstudio Ltd., former president of the Hungarian Radio Corporation
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„Az MCC-é az egyik legérdekesebb, leginnovatívabb vezetôképzô program,
amellyel valaha is találkoztam. Óriási hatással volt rám a résztvevôk
felkészültsége, akik minden kétséget kizáróan nemcsak a programból
profitálnak, hanem beépítik annak értékeit saját szakmai fejlôdésükbe,
és ezáltal az egész társadalom számára válnak hasznossá.”
Prof. Dr. Bruce Stening – dékán, Vlerick Leuven Gent
Management School, Leuven/Gent, Peking University

„The MCC is one of the most interesting and innovative leadership
programmes I have encountered anywhere in the world. I have been
immensely impressed by the calibre of the candidates and have no doubt
that they will both benefit from the programme and, in due course,
take its values forward in their careers, creating highly positive benefits for society at large.”
Prof. Dr. Bruce Stening – Dean, Vlerick Leuven Gent
Management School, Leuven/Gent, Peking University

„A tanítás kihívás. Ha egy tanár mind emberileg, mind intellektuálisan kiemelkedô tehetségû hallgatókkal találkozik, az olyan számára,
mint egy adrenalinlöket. Egy önnön magánál jobb tanítvány – ez a tanár álma. Az együttmûködés az elmúlt három év MCC-s hallgatóival
éppen ezt az élményt jelenti számomra. Kíváncsian várom, hogy jövôre
ismét a kiváló jelenti-e majd az »átlagost« az MCC-ben. Meggyôzô
désem, hogy a válasz ismét: igen.”
Prof. Dr. Guido Stein – professzor, IESE Business School,
Barcelona

„Teaching is a challenge. When a teacher meets students who are personally and intellectually highly talented, it is like getting a huge dose
of adrenaline. To have better students than oneself is a teacher’s dream.
After three years of working with MCC students this is my experience.
I am eager to check if next year, too, excellence will be the average at
the MCC. I am sure that the answer will again be yes.”
Prof. Dr. Guido Stein – Professor, IESE Business School,
Barcelona
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ALUMNI

ALUMNI

Az MCC szakmai és emberi közössége nem ér véget a Collegium
ban eltöltött évekkel. Közösségünk szerves részét alkotják öregdi
ákjaink. Végzett hallgatóink az intézmény iránti elkötelezettségük
kifejezéseként nem csupán szakmai tudásukkal és tapasztalatukkal,
hanem anyagi támogatóként is segítik Collegiumunkat. Különö
sen büszkék vagyunk rá, hogy szakirányaink vezetôi az intézmény
volt diákjai. Az alumni több tagja tanárként vagy valamely szak
mai testület tagjaként segíti munkánkat. Alumni közösségünk je
lenleg 128 fôt számlál.

The professional and personal community of the MCC does not
cease to exist after the time completed in the institution. Exstudents comprise an essential part of our community. To show
their dedication to the establishment and express their gratitude,
apart from supporting MCC both morally and mentally, they
also aid it financially. We are especially proud that the leaders of
our Specialized Training Programmes are former students of
the institution. Several members of the alumni assist our work
as teachers or members of a professional body. At present our
alumni community consists of 128 people.

Szakmai alumni események:
• A Vezetôképzô Akadémia foglalkozásai
• Szakirányos konferenciák, kerekasztal-beszélgetések
• Pályaorientációs nap a Középiskolás Programban

Professional alumni events:
• The activities of the Leadership Academy
• Specialized conferences, round-table discussions
• Career-orientation day in the Secondary School Programme

Közösségi programok:
• Karácsonyi díszvacsora
• Nyárindító parti
• Havonta megrendezett alumni törzsasztal
• Alumni korcsolyabajnokság
• Alumni bowlingbajnokság
• Rendszeres kosárlabda- és fociedzések
• Biciklitúra
• Gyalogtúra
• Közös karácsonyi készülôdés

Communal programmes:
• Celebratory Christmas Dinner
• Summer Opening Party
• Alumni round-table discussion organised on a monthly basis
• Alumni skating tournament
• Alumni bowling championship
• Basketball and football training sessions held on a regular basis
• Cycling tours
• Hiking
• Preparation for Christmas together
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„Egy volt MCC-s társamat kérdeztem meg, volna-e kedve velem dolgozni a jelenlegi munkahelyemen. Érdekelte a dolog, egy ebéd mellett
megbeszéltük, mirôl is lenne szó. Végül láttam, hogy még feszíti egy
kérdés. »De miért éppen én? Miért éppen rám gondoltál?« – tette fel,
kissé zavarban. »Mert Téged ismerlek« – olyan evidens volt a válasz, és
ebben minden benne volt, amit az MCC számomra jelent: az, hogy
szakmailag és emberileg megbízható kollégát szeretnék. »Ez… érthetô«
– hangzott a válasz.”
Tamás Katalin, vezérigazgatói tanácsadó MOL Energiakereskedô
Zrt., az MCC alumnája

„Once I asked an old MCC fellow student of mine if she would like to
work with me at my present workplace. She was interested in it and we
discussed the matter further over a lunch. Then I realized that she still
had something to ask. »Why me? Why did you think of me, not anyone
else?«, she asked in perplexity. »Because I know you« which sounded so
evident and contained everything that MCC means to me: that I
wanted a colleague who was reliable both professionally and as a person. »That’s... understandable,« came her reply.”
Katalin Tamás, Advisor to CEO, MOL Energy Trade Ltd.,
MCC Alumna

„Az MCC különbözô hátterû, érdeklôdô, motivált fiatalokat formál
egyedülálló közösségé, akik folyamatos együttgondolkodással a tanórákon
és azon túl is arra inspirálják egymást, hogy egyre többet érjenek el. A
Collegium olyan szellemi kihívásokat támasztó közeg, amely elôsegíti a
fiatal tehetségek kibontakozását, és megtanítja ôket a világot különbözô
nézôpontokból vizsgálni.”
Takács József, stratégiai- és üzletfejlesztési igazgató,
Vodafone Magyarország Zrt., az MCC alumnusa

„The MCC brings together a unique set of curious and motivated individuals of different backgrounds who inspire each other to achieve
more and more by constantly sharing ideas both inside and outside the
classroom. It is an intellectually demanding environment that helps
talented students evolve and see the world around them from various
points of view.”
József Takács, Head of Strategy and Business Development,
Vodafone Hungary Inc., MCC Alumnus
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MCC TUDÁSKÖZPONT

MCC
KNOWLEDGE-CENTRE

Az MCC olyan intellektuális fórum, ahol egyetemi hallgatók, fia
tal szakemberek és tapasztalt szaktekintélyek folyamatosan figye
lemmel kísérik a világ történéseit és a legújabb tendenciákat. Az
állandó szellemi pezsgés részeseként a közösség tagjai kiemelkedô
tájékozottságra és egyedi világlátásra tesznek szert. Az állandó
workshopok, konferenciák, vitakörök és publikációk mind egy-egy
tanóra, szabadidôs program vagy akár egy átbeszélgetett éjszaka
produktumai.

The MCC is an intellectual forum where university students,
young professionals and experienced experts continuously ob
serve the happenings of the world and the latest tendencies. As
part of the lively intellectual life, the members of the commu
nity become outstandingly well-informed and obtain a unique way
of thinking. The regular workshops, conferences, debate groups
and publications are the end-products of a class, a free time ac
tivity or even simply of a conversation lasting late into the night.

A 2011 februárjában megrendezett Az új alkotmány, változások és
lehetôségek elnevezésû konferencia célkitûzése az alkotmányozási
folyamat szakmai szempontú, politikai felhangot mellôzni kívánó
megvitatása volt. A konferencián elôadást tartott dr. Kukorelli
István alkotmányjogász, dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró,
dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, dr. Rétvári Bence,
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, dr. Stumpf
István alkotmánybíró, és dr. Tölgyessy Péter politikai elemzô.

The conference entitled The new constitution, changes and opportunities, held in February 2011, aimed to debate constitutionmaking processes according to professional points of view, with
out any political overtones. Lectures were given by Dr. István
Kukorelli, constitutional lawyer, Dr. Barnabás Lenkovics, con
stitutional judge, Dr. Péter Paczolay, the President of the Con
stitutional Court, Dr. Bence Rétvári, the Under-Secretary of
the Ministry of Public Administration and Justice, Dr. István
Stumpf, constitutional judge, and Dr. Péter Tölgyessy, political
analyst.
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A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának
2011 tavaszán szervezett Kari Napok programsorozatát egy MCC-s
kerekasztal-beszélgetés is színesítette. A Magyarország és az EU
atomstratégiája – veszélyek és lehetôségek címû eszmecserén a cser
nobili és fukusimai katasztrófák elemzése után a paksi atomerômû
bôvítésérôl, illetve a megújuló energiaberuházások lehetôségérôl
folyt vita. A Figyelô rovatvezetôje, Lambert Gábor moderálása
mellett megszólalt Jávor Benedek, az Országgyûlés Fenntartható
Fejlôdés Bizottságának elnöke, dr. Pázmándi Tamás, a Magyar
Nukleáris Társaság alelnöke és Tóth Csilla, a Magyar Villamos
Mûvek Zrt. mûszaki fôtanácsadója is.

The programme of the Faculty Day of Budapest Corvinus Uni
versity, Faculty of Social Sciences also featured an MCC roundtable discussion. It was entitled Hungary and EU nuclear strategy
– dangers and opportunities. Following an analysis of the Cherno
byl and Fukushima nuclear disasters, the debate continued with
a discussion concerning the enlargement of the Paks nuclear
power plant, and possibilities for investment in renewable en
ergy sources. With Gábor Lambert, a columnist of the Hungar
ian journal Figyelô moderating, Benedek Jávor, the President of
the Sustainable Development Committee of the Hungarian
Parliament, Dr. Tamás Pázmándi, the Vice-President of the
Hungarian Nuclear Society and Csilla Tóth, the Senior Techni
cal Advisor of the Hungarian Electricity Works Ltd. were all
given the opportunity to make their comments.
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Mi leszek, ha bölcsész leszek?

What will I be if I graduate as an arts student?

Az ELTE BTK Bölcsész Napok címû programjának keretében a
Mathias Corvinus Collegium által szervezett kerekasztal-beszél
getés bölcsész végzettségû meghívottjai értekeztek a bölcsészhall
gatók jelenlegi és jövôbeli esélyeirôl, fejlôdési és munkaerô-piaci
lehetôségeirôl. A beszélgetés résztvevôi Virág Judit, a Virág Judit
Galéria ügyvezetô igazgatója, Giró-Szász András kormányszóvivô,
dr. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelôs államtit
kár és Tombor András, az MCC alapítója, kurátora voltak.

Within the framework of the Humanities Days at ELTE BTK,
the guests of the round-table organized by the Mathias Corvinus
Collegium with degrees in humanities discussed the current and
future chances, the development and labour-market opportuni
ties of arts students. The participants were Judit Virág, the
Managing Director of the Virág Judit Gallery, András GiróSzász, government spokesman, Dr. Zoltán Kovács, the UnderSecretary Responsible for Government Communication, and
the founder and curator of the MCC, András Tombor.
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A Mathias Corvinus Collegium 2008 óta folytat publikációs tevé
kenységet. Ekkor jelent meg magyar nyelven Lámfalussy Sándor
Pénzügyi válságok a fejlôdô országokban címû tanulmánykötete,
amelyet egykori diákjaink fordítottak. 2009-ben a Collegium és a
Századvég Kiadó közösen adta ki A médiaerôszak – tények, mítoszok, viták címû kötetet, amely a téma legismertebb hazai szak
értôinek írásait közölve elemezte a média lehetséges hatásainak kér
déskörét. A kötet szerkesztôje két Média szakirányos alumnusunk
volt. Az MCC és az Akadémiai Kiadó közös publikációja, a Lam
bert Gábor szerkesztésében megjelent Gazdaság. Hogyan olvassunk? Hogyan írjunk róla? Hogyan értsük meg? címû kötet, amely a
gazdasági újságírók munkáját segítheti. A jeles magyar és külföldi
vezetô személyiségek felsôoktatással kapcsolatos gondolatait
áttekintô tanulmánykötetünk címe Felsôoktatás Magyarországon és
a világban. Tendenciák és lehetôségek. A Collegium saját kiadásában
megjelent könyv 2011 ôszi bemutatóját kerekasztal-beszélgetés
sel kötöttük össze, amelyrôl az MTI, az [origo], a HVG, a Nép
szabadság, az Edupress és az InfoRádió is tudósított.

The Mathias Corvinus Collegium has been involved in publica
tion activities since 2008. It was the year when Financial Crises in
Emerging Markets by Sándor Lámfalussy was published in Hun
garian. The translation was the work of our alumni. Through the
cooperation of the MCC and the Századvég Publishing House,
the book Media Aggression– facts, myths, and debates was published
in 2009. It was edited by two ex-students of the institution and
contained writings by the best-known Hungarian experts ana
lysing the problem of the possible effects of the media. The joint
publication of the MCC and the Academy Publishing House,
edited by Gábor Lambert, The Economy. How to read it? How to
write about it? How to understand it? can help the work of eco
nomics journalists. Our latest collection of studies, Higher Education in Hungary and the World. Tendencies and Opportunities,
gives an insight into the thoughts of prominent Hungarian and
foreign leaders concerning higher education. We combined the
release of the book in the fall of 2011 with a round-table discus
sion that was reported upon by media organs MTI, [origo],
HVG, Népszabadság, Edupress and InfoRádió.
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Az egyedülálló képzésen túl az MCC hangsúlyt fektet arra, hogy
a diákok egy összetartó közösségben töltsék mindennapjaikat. A
hallgatók a kötelezô foglalkozásokon, közös projektmunkákon túl
szívesen töltik egymással szabadidejüket is. Együtt sportolnak, ki
rándulnak, moziznak, fôznek, énekkarba járnak. Nevelôtanáraink
a kulturális programokon túl gondoskodnak a fergeteges bulikról,
de még a közös takarítás élményérôl is.

COMMUNITY LIFE

Apart from the high level training provided, the MCC lays great
emphasis on the students’ spending their days in a cooperative
community. Outside their compulsory activities and common
projects, they enjoy spending their free time together. They do
sports, go hiking, go to the cinema, cook and sing together. Besides
cultural programmes, our dormitory teachers supervise jovial
parties and, what’s more, even the experience of cleaning together!
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RENDSZERES SPORT

REGULAR SPORTS ACTIVITIES

Kosárlabda és foci

Basketball and Football

„Szerda este fél 9 egyet jelent: gyülekezünk a portán, és indulunk kosarazni vagy focizni! Lelkes, sportos csapatunk már tudja, hogy nem más
vár ránk, mint másfél óra önfeledt kikapcsolódás, futás, labdázás, izzadás, és közben rengeteg nevetés.”
Schindler Péter, nevelôtanár, az MCC alumnusa

„8:30 p.m. on a Wednesday means meeting at the reception and going
to play basketball or football! Our enthusiastic, sporty team already
knows that nothing less awaits us than one and a half hours of carefree
relaxation, running, playing a ball game, sweating and, in the meantime, loads of laughing!”
Péter Schindler, Dormitory teacher, MCC Alumnus

Biciklitúra

Cycling Tour

„A balatoni biciklitúrán kiadós adagnyi nevetést és mosolyt sikerült össze
szednem. Tökéletes »akkor most mindenki tegye fel a napszemüvegét«
idônk volt, sok-sok vidám pillanat; és még a »szokásos« csárdánkba is
visszatértünk. Nincs jobb módja a csapatépítésnek, mint egymás mellett
felküzdeni a domboldalon és együtt átszakítani a képzeletbeli célvonalat.”
Gézárt Anna, Média/Kommunikáció szakirány

„I managed to really stock up on laughs and smiles on the bicycle trip
around Lake Balaton. We had perfect »everybody-let’s-put-on-oursunglasses« weather, plenty of funny moments and even returned to
our »regular« roadside eatery. There is no better way of creating team
spirit than struggling up a hillside and crossing the imaginary finish
line together.”
Anna Gézárt, Media/Communication Specialised Training
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HAGYOMÁNYAINK

OUR TRADITIONS

OkTomborFeszt – Bor, mámor, Tokaj…

OkTomborFeszt – Wine, intoxication, Tokaj...

A Collegium diákjai és munkatársai minden ôsszel együtt kirán
dulnak, bortúráznak Tokajban és a közeli pincékben, szôlôkben.
A szüret idején a tokaji víg napokon együtt mulat az MCC-csapat.

The Students and the staff of the Collegium go hiking and
wine-touring around Tokaj and the nearby cellars and vineyards
together every autumn. These are the happy harvest days of Tokaj,
when the whole team has fun together.

„Ha kihagyod az OkTomborFesztet:
sosem fogsz szôlôtôkékkel pózolni,
betekinteni a borkészítés kulisszái mögé,
és megtanulni, hogyan kell igazán kifinomultan
lötyögtetni a bort a pohárban,
hogy aztán továbbra se tudd megkülönböztetni
a tablettást a hatputtonyostól!”
Kassay-Farkas Réka, Közgazdaságtan/Business szakirány

„If you miss OkTomborFeszt,
you will never ever pose with vines,
get an insight into wine-making,
or learn how to swirl the wine in your glass
in a really sophisticated way,
and you will still never be able to differentiate
the rotgut from the 6-butt stuff.”
Réka Kassay-Farkas, Economics/Business Specialised Training
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Corvin Jótékonysági bál

Corvin Charity Ball

Idén ötödik alkalommal rendeztük meg a Corvin Jótékonysági
bált. Az immár hagyománnyá vált bál bevételét ezúttal is egy köz
hasznú szervezetnek ajánlottuk fel.

The Corvin Charity Ball has been organized for the fifth time
this year. The income from the now traditional charity event is
again be donated to an NGO.

Az MCC tanulói tevékenyen közremûködnek a bál elôkészületei
ben, a jeles éjszakán pedig szinte teljes létszámban képviseltetik
magukat a Collegium öregdiákjaival együtt. A juniorok keringôjét
rendszerint az alapító, Tombor András és párja nyitótánca követi,
valamint fellép az MCC kórusa is. A talpalávalóról élôzenekar és
DJ is gondoskodik, az éjszakai tombolahúzáson pedig sok értékes
nyeremény talál gazdára.

The students take an active part in the organization of the event
and, along with the ex-students of the Collegium, participate in
this outstanding night in large numbers. The Waltz of the Jun
iors is always followed by the opening dance of the founder of
the MCC, András Tombor and his partner, and the choir of the
MCC also performs. Music is provided by a live band and a DJ,
and many exciting and valuable prizes find their lucky winners in
the raffle.

„Mi lehetne szebb emlék, mint amikor valaki teljes báli felszerelésben
ünnepel hangulatos megvilágítás mellett, egy pohár pezsgôvel és legkedvesebb barátaival?”
Gönczi Petra, Média/Kommunikáció szakirány

„What could be a more beautiful memory than celebrating in your full
ball costume under intimate lighting, with a glass of champagne in
your hand together with your dearest friends?”
Petra Gönczi, Media/Communication Specialised Training
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Fôzôverseny

Cooking Competition

Az MCC-s diákok minden tavasszal kollégiumok közti fôzôver
senyt szerveznek.

Every spring, the students of the MCC organize a cooking com
petition between the dormitories.

„Már csak a kert miatt is megéri. De tényleg. Lehet benne fôzni. Sok
emberrel kezdôdik, sok baráttal végzôdik, és jó esetben egy jól összeért
ízû slambuccal, aminek füstös bukéja a szívedbe költözik – ha oda nem
is, a hajadba garantáltan! Ez a sok barát, aki körülvesz, és minden
napodat veled éli, ünnepszerûen össze szokott gyûlni ezeken az össz
collegista eseményeken, és ezek a közös ünnepek arra emlékeztetnek idôrôl
idôre, hogy valójában milyen szerencsés is vagy, hogy egy vagy közülük.”
Tuza Ágnes, Közgazdaságtan/Business szakirány

„It is worth it even for only the garden itself. Seriously. You can cook
in it. It starts with many people and ends with many friends, and in
the best case, with a well-matured ‘slambuc’ (a typical Hungarian casserole dish with bacon, pasta and sausages), the smoky smell of which
will find a place in your heart – or in your hair for sure, anyway!
These many friends around you living their everyday lives with you,
gather in a celebratory way on these big Collegium days, and these common
celebrations remind you of how lucky you are that you are one of them.”
Ágnes Tuza, Economics/Business Specialised Training
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EGYEDI

INDIVIDUAL

KEZDEMÉNYEZÉSEK

INITIATIVES

A személyre szabott, elsajátított ismereteiket diákjaink a projek
tek során a gyakorlatban is kipróbálhatják. Saját ötleteiket valósít
hatják meg 4-6 fôs csapatokban, amelyhez az MCC közössége
szakmai segítséget, kapcsolati hálót és projektvezetési ismereteket
nyújt. A projektmunka lehetôséget és teret biztosít a hallgatóknak,
hogy mind egyéni, mind csapatbeli képességeiket, illetve vezetôi
készségeiket kipróbálják, megmutassák. A szakmai fejlôdésen túl na
gyon fontos a projektek társadalmi hasznossága, illetve a diákok min
dennapi életére, érzelmi és szociális fejlôdésére gyakorolt hatása is.

Students can put their customized, acquired knowledge into
practice during the projects. They realize their own ideas in
groups of 4-6, with professional assistance, a relationship net
work and project-leading knowledge provided by the MCC
community. The project work offers opportunities and space for
the students to try out both their individual and teamwork skills,
and also show their leadership abilities. Besides professional de
velopment, the social usefulness of the projects is very signifi
cant, as is their effect on the everyday lives and psychological
and social development of the students.
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3H
2011 legnagyobb sajtóvisszhangját keltô MCC-s projekt a Hajléktalanokkal a Hajléktalanokért Hét, röviden a 3H volt. A projektta
gok egy hajléktalanok számára rendezett tehetségkutatóval kíván
ták a diákság és az ország lakosságának figyelmét felhívni azokra
az aktuális problémákra, amelyek a társadalmi megbecsültség leg
alsó szintjén álló embereket érintik. A kezdeményezés célja emel
lett az volt, hogy motiválja a fedél nélkül élôket, akik szakmai
zsûri elôtt csillogtatták meg tehetségüket. A csoport a tehetség
kutató vetélkedô sikerén felbuzdulva új tagokkal bôvülve folytatja
munkáját: közvetítik a beérkezô adományokat az ellátóközpontok
számára, figyelemmel kísérik a felfedezett tehetségek életútját, és
különbözô jótékonysági rendezvényeken fellépési lehetôséget
biztosítanak számukra. Hosszú távú célkitûzésük egy hajléktalan
mentor-rendszer kialakítása.

With the Homeless for the Homeless Week
The MCC project receiving the greatest amount of media cover
age was the With the Homeless for the Homeless Week (Hajléktalanokkal a Hajléktalanokért Hét). The members of the project called
the attention of the students and that of the whole country to the
problems of the group of people living on the lowest level of so
cial respect with a talent contest organized among homeless peo
ple. The aim of this initiative was also to motivate people living on
the street, who showed their talent in front of a professional pan
el of judges. Based on the success of the talent show new members
joined the project team. They forward the incoming donations to
the distribution centres, follow up the lives of the discovered tal
ents and provide them with new opportunities to perform at char
ity events. Their long-term goal is to establish a mentoring sys
tem for homeless people.

AJMVV
A játék, mely valóra válik projekt tagjai a Rotary City Clubbal együtt
mûködve azt a feladatot tûzték ki, hogy többfunkciós sportpályát
építenek a Bolyai Gyermekotthon Breznó közi épületének lakói
számára. A temérdek adminisztrációs teendôn, jótékonysági össze
jövetel szervezésén, szponzorok fellelésén túl a résztvevôk collegis
tákkal kiegészülve kétkezi munkát is vállaltak: önkéntes nap kereté
ben közösen szépítették az intézmény kertjét a gyerekekkel.

The Game that Becomes Reality
The project members of The Game that Becomes Reality (A Játék,
amely Valóra Válik), in cooperation with the City Rotary Club,
decided on the task of building a multifunctional sports field for
the dwellers of the Breznó köz building of the Bolyai Children’s
Home. Apart from a tremendous amount of administrative
work, the organization of charity gatherings and the finding of
sponsors, the participating students of the Collegium did man
ual work too: within the framework of a voluntary day, they per
formed gardening jobs together with the children.
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MCC Summer Academy
A Summer Academy egy kéthetes nyári egyetem, ahol ötven ma
gyar és külföldi diák kap lehetôséget arra, hogy szakmai elôadá
sokon, szemináriumokon keresztül betekintést nyerjen az ener
giaszektor mûködésébe, illetve megismerje a fenntartható fejlôdés
problémáit.

MCC Summer Academy
The Summer Academy is a two-week summer university where
fifty Hungarian and foreign students are given the opportunity
to get an insight into the operation of the energy sector and to
get to know the problems of sustainable development through
professional lectures and seminars.

A projekt szervezôi az elméleti elôadások mellett a résztvevôk szá
mára olyan tréningeket, mûhelymunkákat hirdetnek meg, amelyek
fejlesztik innovatív vezetôi és menedzsmentkészségeiket. A nyári
egyetem hivatalos nyelve az angol, a kreditelismerésnek köszön
hetôen pedig az elvégzett munkájukat a résztvevôk beszámíttat
hatják hazai egyetemükön. A kemény szakmai munka mellett a
projekttagok missziójuk részének tekintik a magyar kultúra népsze
rûsítését is, a délutáni-esti programokat ennek megfelelôen alakítják.

Apart from theoretical lectures, the organizers of the project of
fer training sessions and workshops to the participants that de
velop their innovation, leadership and management skills. The
official language of the summer university is English, and, due
to the fact that its credit is accepted, the participants can include
the work they have done in their credit portfolio at Hungarian
universities. Besides the hard professional work, the members of
the project regard the popularization of Hungarian culture as a
part of their mission and most of the afternoon and evening pro
grammes are planned accordingly.
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Perspektíva – Magyarország 2020:
Magyarország perspektívája a fiatalok szemszögébôl
A hétköznapokban gyakran találkozhatunk azzal, hogy a diák- és
hallgatói érdekképviseleti szervek, valamint politikai és civil szer
vezetek a fiatalság véleményével próbálják meg alátámasztani ál
láspontjaikat. De vajon ezek az állítások valóban a középiskolások
és egyetemista diákok nézeteit takarják? A fiatal generációnak
van-e egyáltalán egységes véleménye a közéleti kérdésekben?

Perspective Hungary 2020: Hungary’s future
from the perspective of the younger generation.
In everyday life it is a common phenomenon that pupil and stu
dent interest groups, as well as political organisations and NGOs,
try to support their points of view with the opinion of the youth.
But are these statements the real views of those attending second
ary and tertiary education institutions? Does the younger genera
tion have a uniform opinion on public affairs at all?

A Perspektíva – Magyarország 2020 kutatási projekt ezeket a kér
déseket kívánja vizsgálni. Ennek során a projekt tagjai az ország
középiskolai, fôiskolai és egyetemi tanulóit különbözô kér
dô
ívekkel keresik meg, amelyekben napjaink aktuális közéleti, társa
dalmi kérdéseivel kapcsolatban kérik ki véleményüket. Mit gon
dolnak a magyar gazdaságról, az oktatási rendszerrôl, a politikai
elitrôl? Szükségesnek tartják-e saját maguk és a fiatal generáció
társadalmi szerepvállalását? Hogyan képzelik el jövôjüket a szak
májukban és a társadalomban? Milyen Magyarországot szeretné
nek az elkövetkezô évtizedekben?

The Perspective Hungary 2020 research project tries to investi
gate these questions. In the course of the project, its members
meet secondary school, college and university students and ask
them to fill in questionnaires revealing their opinions about cur
rent public and social issues. What do they think of the Hungar
ian economy, education system, and political elite? Do they re
gard it as important that they and the younger generation play a
social role? How do they imagine their future in their chosen
profession and in society? What kind of Hungary do they envis
age in the following decades?

A kutatás eredményeit a projekttagok készülô évkönyvünk beve
zetô tanulmányában publikálják.

The findings will be published in the introductory essay of our
next yearbook.
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AZ MCC KÉPZÉSI RENDSZERE

4

– ideális MCC diák életciklus
1 – ideális belépési pont az életciklusba
2, 4, 6 – adott képzési szakaszba MCC elôélet nélkül érkezôk
3, 5, 7 – adott képzési szakasz végén a ciklust elhagyók
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MCC EDUCATION SYSTEM

Secondary School Students
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– Ideal MCC student life cycle
– Ideal point of entering the life cycle
– New arrivals at a certain programme
phase with no MCC history
– Leaves at the end of a certain
programme phase
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www.mcc.hu
info@mcc.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

