
Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium szakmai, közösségi és kulturális tevékenységének 

bemutatása 

 

A szakkollégium szellemisége, múltja, a Móra modell bemutatása 

A Móra Kollégium több mint öt évtizedes fennállása alatt mindig hangsúlyt fektetett 

arra, hogy a kollégistáinak szellemi otthonul is szolgáljon, hogy feltételeket és lehetőségeket 

teremtsen a hallgatók szakmai továbbfejlődéséhez, sokoldalú képzéséhez, a nemzeti és az 

egyetemes kultúra és tudomány értékeinek közvetítéséhez. Mind kollégistáink, mind a 

kollégium volt és jelenlegi vezetői, alkalmazottjai azt az elvet vallják, hogy a kollégium 

nemcsak szálláshely, szociális intézmény, esetleg hallgatóknak járó szolgáltatás, hanem 

fontos szakmai műhely és egyben közösségformáló erő, amely második otthonául is kell, 

hogy szolgáljon a kollégiumban lakóknak.  

A Szakkollégiumunk értékrendjében a konzervatív-liberális eszmeiség dominál, 

fontosnak tarjuk a tradíciókat, a hagyományos értékek tiszteletét, a magyarság keresztény 

gyökereinek és nemzeti hagyományainak ápolását, ugyanakkor preferáljuk a kritikus 

gondolkodást, az alulról szerveződő szakmai, kulturális csoportok létrejöttét, a demokratikus 

intézményi és működési kereteket, valamint a toleranciát, a különböző világnézetek és 

kultúrák egymást gazdagító együttélését, természetesen oly módon, hogy ezek ne sértsék a 

közösség által preferált alapértékeket.  

A Móra Ferenc Kollégiumban 1972-ben alakult az első szakkollégium, mely az 

évtizedek során többször átalakult, megújult, újra definiálta magát, olykor csúcsra járatva, 

máskor meg takaréklángon működött.  

Hallgatói kezdeményezésre, de a felsőoktatásban bekövetkező változásokra is reagálva 

2011 őszén hozzákezdtünk egy új szakkollégiumi modell kialakításához, és miután az 

egyetemi vezetés és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is támogatta elképzeléseinket, 

szenátusi jóváhagyással, 2012 tavaszán a Móra Kollégium szakkollégiummá alakult. Az 

intézmény egészének szakkollégiummá válása számos új feladattal és kihívással járt. A 

Szakkollégiumi Charta elvárásaihoz kellett alakítani Szervezeti Működési szabályzatunkat, 

meg kellett határozni a kurzusok rendjét, a számonkérés módját, és a Szakmai Bizottság 

feladatait.  

 Ami igazán speciálissá teszi helyzetünket, az az, hogy az ország legnagyobb 

lélekszámú szakkollégiuma vagyunk, így 275 hallgató számára kell biztosítanunk kurzusokat, 

foglalkozásokat, szakmai műhelyeket. Ezért a hagyományos szakkollégiumi típusok helyett 

egy új, egyedi modell kialakítására vállalkoztunk, amelynek működtetésében a kisegyetemi 

(pl. a szegedi és budapesti Eötvös kollégiumok), az intézményi (Mártom Áron és egyházi 

szakkollégiumok) és az egyesületi (Rajk, Bibó, Széchenyi stb.) modell számunkra előnyös 

elemeit ötvözzük. Egyediségünknek köszönhetően sokkal rugalmasabb szisztémát 

alakíthattunk ki, így a hallgatói kezdeményezéseknek is nagyobb a mozgástere. A 

szakkollégium kialakításában és működtetésében figyelembe vettük a régió mentális és 

szociális sajátosságait is. A követelmények kialakításában ezért a fokozatosságra fektetjük a 

hangsúlyt, a szakkollégiumi képzést elsősorban lehetőségként és a szakmai, tudományos 

tevékenység indítórugójaként képzeljük el, aki élni kíván vele, az sokat hasznosíthat a 

szakkollégium szolgáltatásaiból, akit pedig inkább a kulturális és a közösségi élet érdekel, 

azoktól csak a minőségbiztosítási rendszerben megfogalmazott minimumot várjuk el. 



Szakkollégiumi rendszerünket az elmúlt években fokozatosan finomítottuk, a 

gyerekbetegségeket kinőve mára a Móra modelljét egyre többen követik, főleg vidéki 

szakkollégiumok, amelyek számára nemcsak mintaként szolgálunk, hanem mentorként, 

szakmai partnerként is segítjük fejlődésüket. 

 

A szakkollégium működése, szervezete. 

 Szakkollégiumunk működése az önkormányzatiságon alapul, a legfontosabb szervei a 

Szakkollégiumi Közgyűlés, és a Szakkollégiumi Bizottság. A szakkollégiumi döntéshozatal 

legmagasabb szintje a Szakkollégiumi Közgyűlés, szavazati joggal rendelkező tagjai a 

szakkollégium tagjai, a szakkollégium igazgatója és a szakkollégium tanára. A 

szakkollégiumot érintő minden lényeges kérdést a közgyűlés tárgyal, és hozza meg a fontos 

döntéseket.  

A szakkollégium operatív testülete a szakkollégisták által demokratikusan - a hatályos 

Választási Szabályzat alapján - választott széleskörű (igazgatási, szakmai, pénzügyi) irányítási 

jogosultságokkal rendelkező Szakkollégiumi Bizottság. A Bizottságot 11 hallgató, az igazgató 

és a kollégiumi tanár alkotja, az üléseken valamennyien egy-egy szavazati joggal 

rendelkeznek. A Szakkollégiumi Bizottság részben a felvételiért, a közösségi és kulturális 

rendezvényekért, az öntevékeny csoportok, szakkörök működtetéséért felel, valamint szervezi 

a kollégium sportéletét, részben a szakkollégium szakmai, tudományos ügyekért felelős 

testülete. A Bizottság hatáskörébe tartozik többek között a Szakkollégiumban folyó szakmai 

munka szervezése, a szakmai- és idegen nyelvi kurzusok, valamint előadások- és 

előadássorozatok előkészítése és lebonyolításának koordinálása, a minőségbiztosítási szakmai 

pontrendszer alapján a szakkollégisták szakkollégiumi kötelezettségeinek meghatározása és 

ellenőrzése. A Szakkollégiumi Bizottság munkáját kurzusfelelősök segítik, akik javaslatot 

tesznek a meghívandó oktatók személyére, folyamatosan konzultálnak a tanárokkal, közvetlen 

kapcsolatban vannak a kurzusokra járó hallgatókkal. A kurzusfelelősök, kurzusvezető 

hallgatók, szakmai referensek alkotják az informatív szervezetként működő Szakmai 

Tanácsot. 

 

A szakkollégiumi akkreditációk, minősítések, a szakkollégium szerepe a 

szakkollégiumi mozgalomban 

2013. december 2-án, a hallgatói konferenciánk megnyitóján örömmel jelenthettük be, 

hogy a Móra Ferenc Szakkollégium elnyerte az egy évre minősített szakkollégium címet, ami 

inkább csak megelőlegezett bizalom volt, hiszen az értékelés számos hiányosságot, további 

tennivalót sorolt fel. 2015-től 3 évre minősített szakkollégiummá váltunk, ezt a címet a 

Szegedi Tudományegyetemen rajtunk kívül csak a Eötvös Kollégium viselheti. A 2018-as 

minősítési eljárásban, újra elnyertük a 3 évre minősített szakkollégiumi címet, a Minősítő 

Bizottság az értékelésnél külön kiemelte a szakkollégiumunkat. A minősítéssel a 

szakkollégiumi mozgalomban a Móra presztízse jelentősen nőtt, ennek köszönhetően először 

2015 őszén, majd az azt követő három évben minden alkalommal beválasztották 

képviselőnket a szakkollégiumi mozgalom egyik vezető testületébe, az öt tagú Minősítést 

Segítő Bizottságba, 2019-től pedig szakkollégiumunk delegálja a Minősítést Segítő Bizottság 

operatív vezetőjét. 2017-ben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy közismert, nagy 

hagyományokkal rendelkező szakkollégiumok támogatottjait megelőzve jelöltünk, (Dr. Gálffy 



László) a Minősítő Bizottságba is bekerült. Ezzel az első olyan vidéki szakkollégium 

vagyunk, amelynek képviselői a mozgalom két vezető testületbe is képviselőt küldenek. (A 

Minősítő Bizottság tagjait Chikán Attilán és Szendrő Péteren kívül a szakkollégiumok jelölik, 

jelenleg a Rajk, a Bibó a Budapesti Eötvös Collégium a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, 

a Széchenyi Szakkollégium, a pécsi Kerényi és a szegedi Móra Szakkollégium jelöltje alkotja 

a bizottságot.) Jelenleg a kelet-magyarországi és határon túli szakkollégiumok 

mentorálásában, minősítési anyagainak kialakításában segédkezünk, számunkra is fontos, 

hogy minél több minősített vidéki szakkollégium legyen. 2018-ban egy másik akkreditációs 

eljárásban is részt vettünk, a Nemzeti Tehetségpontok Hálózata és a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége által kiírt eljárás eredményeként elnyertük az Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont címet. Az eljárás több lépcsős, két bizottsági tag által személyes ellenőrzést is 

magába foglaló akkreditáció volt, amelynek eredményeként sikerült megszereznünk a 

legmagasabb címet. Jelenleg az SZTE felsőoktatási egységei közül csak a Móra Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont, a középiskolákkal való kapcsolattartásban, közös pályázatok, szakmai 

programok megvalósításában a címnek fontos szerepe van.  

 

A szakmai munka keretei I, kurzusok műhelyek, foglalkozások, preműhelyek.  

A szakmai munka szervezéséről, a kurzusrend kialakításáról, a meghívandó oktatók 

kiválasztásáról, a szakkollégiumi konferenciák szervezéséről, a külkapcsolatok 

koordinálásáról a Szakmai Tanáccsal egyeztetve a Szakkollégiumi Bizottság dönt. 

Kurzusrendszerünk az évek során folyamatosan alakult, a hallgatói igényekhez idomult, így 

2019-re egy rendkívül színes, változatos oktatási rendszert alakítottunk ki.   

A szakkollégistáink kötelező vagy szabadon választható kurzusokra, szakkurzusokra, 

műhelyekre, preműhelyekre, foglalkozásokra, mikro tanításra, tréningekre és nyelvi 

kurzusokra jelentkezhetnek. A különböző oktatási formák a hallgatók igényei, kérései alapján 

szerveződnek, kurzusfelelősök koordinálják, a Bizottság a tanárokkal egyeztetve határozza 

meg az egyes kurzusok követelményrendszerét. Az egyetemi struktúrában egyre kevesebb a 

lehetőség a folyamatosan együtt dolgozó szakmai kisközösségek, műhelyek létrejöttére, ezért 

fokozattan ügyelünk arra, hogy egyre több kutató szemináriumot, csoportos foglalkozást 

indítsunk.  

Szemeszterenként 15-20 kurzust indítunk, ebből legalább 10-et bölcsészhallgatóknak 

és természettudomány szakosoknak, de a közgazdászok és a jogászok számára is biztosítunk a 

tudományterületükhöz kapcsolódó képzési formákat, a tanár szakosoknak pedig pszichológiai 

tréningeket és mikro tanítást. Hallgatóink a kurzusok mellett 5-6 nyelvtanfolyam közül 

választhatnak. Természettudományos  és bölcsész kurzusaink részben elméleti modellek 

gyakorlati megvalósíthatóságát járják körbe (Immunológia, Mikrobiológia, Érdekességek a 

nanovilágból, Humánbiológia, Élettan, Parazitológia, Algoritmusok használata és ACM 

feladatok, A biorobotika alapjai, Írásrendszerek, Szoftverbiztonság, Élettan) részben a 

napjainkban izgalmas kérdések sorozatát felvető modern tudományos kutatások (genetika, 

evolúció stb) társadalmi hatásait vizsgálják. (Evolúció a géneken túl, A genetika korszakai, „A 

sokszínű világ társadalom földrajzi kérdései, Pszichológiai ökológia, pszicholingvisztika, 

ökológiai kalandozások, városökológia  stb..). 2015-től egyre több olyan kurzust indítottunk, 

ahol a hallgatók gyakorlati képzések, műhelyfoglalkozások keretében ismerhették meg az 

adott tudományterület legújabb kutatásait. Ezeken a foglalkozásokon, kutatóműhelyekben 



lehetőségük nyílt a problémamegoldó, innovatív gondolkodás elsajátítására, kedvükre 

kísérletezhettek, élhették ki szakmai ambícióikat. A kurzusok meghívott előadói között 

sikeres, az innovációban élen járó cégek, vállalkozások képviselői is jelen voltak, akiktől 

hallgatóink sokat tanulhattak. Az informatikához kapcsolódó kutatóműhelyeink, 

szakkurzusaink különösen népszerűek voltak hallgatóink körében, a geoinformatika, és a 

mesterséges intelligencia kurzusaink résztvevői közül többen már az adott területen vállalnak 

munkát rész vagy teljes munkaidőben.  

Tanár szakos kurzusainkon egyre többször kerülnek elő olyan témák, amelyekkel a 

mai oktatási rendszer pedagógusainak szembesülnie kell (iskolai erőszak, zaklatás stb..), ezért 

számukra konfliktuskezelő, ön és társismereti tréningeket szervezünk.  

Alsóbb éves tanár szakos hallgatóink mikro tanítás keretein belül tehetik próbára 

tudásukat, képességeiket, mentorként ötöd és hatodéves tanár szakos hallgatóink segítik, 

értékelik munkájukat. Tanár szakos kurzusainkra alkalmanként középiskolai 

igazgatóhelyetteseket, tanárokat is meghívunk, hogy hallgatóink közvetlenül a szakmától is 

tanulhassanak, megismerjék a rájuk váró feladatokat. A kurzusok mellett vitaestek, 

kerekasztal beszélgetések, konferenciák biztosítják, hogy a hallgatók az értelmiségi 

szocializáció és a társadalmi érzékenység felé is nyitottak legyenek. Az elmúlt években 

közéleti témák, gazdaságtudomány, politológia, történettudomány, néprajz, pedagógia, kortárs 

irodalom témakörökben szerveztünk kerekasztal beszélgetést, vitaestet, de minden 

tudományterület esetében biztosítjuk a kulturált vitakészség és társadalmi érzékenység 

megnyilvánulásának lehetőségét. Közéleti programjaink városszerte népszerűek, sokszor a 

nagyelőadónk befogadóképessége is kevésnek bizonyul egy-egy népszerű vendég, vagy sokak 

által várt szakmai, politikai vitaest szervezésekor. Az elmúlt tanévben többek között Lányi 

András, Orbán Balázs, Vona Gábor, Ungár Péter, Kovács Árpád, Szakáli István Loránd, 

Stumpf István stb..) volt a vendégünk, az igazi tavaszi dömpinget azonban a koronavírus már 

megakadályozta. Szakkollégiumunkban évtizedes hagyománya van az író-olvasó 

találkozóknak, könyvbemutatóknak is, ebben a Móra országosan élen jár, az elmúlt években a 

magyar irodalom meghatározó képviselői (Szilasi László, Demeter Szilárd, Darvasi László, 

Varró Dániel, Kollár-Klemencz László stb...) mutatták be újonnan megjelent köteteiket.  

 

A szakmai munka keretei II konferenciák, szakmai kötetek 

2013 decemberében szerveztük első szakkollégiumi konferenciánkat az SZTE 

Tehetségpont közreműködésével, a konferencia előadásaiból 2014 júniusában kötetet 

jelentettünk meg 

(Móra Akadémia 1 szakkollégiumi tanulmánykötet/ (szerk: Bíró Gyöngyvér) Szeged: SZTE 

Móra Ferenc Szakkollégium, 2014.-290 p. : 24 cm(Szakkollégiumi füzetek ; 1 Biblliogr. a 

tanulmányok végén.- ISBN 978 963 306 299 9) 

2014 februárjában Választások 2014 témakörben országos konferenciát rendeztünk, az ismert 

előadók (Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Fodor Csaba, Szomszéd Orsolya 

Nézőpont Intézet munkatársai) mellett szakkollégistáink, és a meghívott szakkollégiumok 

(Bibó, Biztonságpolitikai, Magyary) hallgatói is bemutathatták kutatásaikat. 2014 őszén 

hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg az I. Móra Akadémia Országos Bölcsész 

Konferenciánkat, ahol két helyszínen 29 előadás hangzott el, az előadók közel fele külső 

(Kerényi Szentágothai, Mérei) szakkollégiumot képviselt. A konferencia előadásaiból 2015 



májusában szakmai kiadvány készült. (Móra Akadémia 2 szakkollégiumi tanulmánykötet/ 

(szerk: Bíró Gyöngyvér)Szeged: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium, 2015. -281p. 

(Szakkollégiumi füzetek ; 1 Biblliogr. a tanulmányok végén.- ISBN 978 963 306 299 9ISSN 

2064-809X 

2015. március 6-án a szakkollégium Közgazdász Tagozata szervezte meg országos 

konferenciáját. A konferencián 7 szakkollégium 18 hallgatójának előadása hangzott el, a 

konferencia előadásaiból szintén kötet jelent meg. (Móra Akadémia 3 Szeged: SZTE Móra 

Ferenc Szakkollégium, 2016. -274p.  Szakkollégiumi füzetek ; 1 Biblliogr. a tanulmányok 

végén.- ISSN 2064-809X)  

2015. március 27-én Természettudományi Tagozatunk rendezte meg éves konferenciáját. 

2016 tavaszán a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal szerveztünk közös konferenciát 

Biztonság és Politika címen, ahol a plenáris előadások mellett a hallgatók is bemutathatták 

kutatásaikat. 2016 áprilisában a Móra Ferenc Kollégium 50 éves évfordulójának 

programsorozata keretében Móra 50 címen szerveztünk két napos, közel hatvan előadót 

felvonultató szakmai rendezvényt. Ami konferenciánkat rendhagyóvá tette, a szakkollégium 

jelenlegi hallgatói mellett a szekciók előadói között olyan volt Móra kollégisták is jelen 

voltak, akik tudományterületük meghatározó kutatói, egyetemi oktatók, akadémiai testületek 

tagjai. A 2016 őszi, II. Országos Szakkollégium Bölcsészettudományi Konferenciánk már 

országosan is ismert és népszerű szakkollégiumi rendezvényként, több mint 30 előadójával az 

egyik legjelentősebb hallgatói bölcsész konferenciává nőtte ki magát. A Móra 50 és a II. 

Országos Szakkollégiumi Bölcsészettudományi Konferencia előadásaira épült a Móra 

Akadémia 4. kötete (Móra Akadémia 4 szakkollégiumi tanulmánykötet/ (szerk: Bíró 

Gyöngyvér) Szeged: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium, 2016. -293p. (Szakkollégiumi 

füzetek ; 1 Biblliogr. a tanulmányok végén.- ISSN 2064-809X 

 2017 őszén azután álmodtunk egy nagyot, és nemzetközi interdiszciplináris 

konferenciánkkal Szegedre két napra igazi szakkollégiumi tudományos ünnepet varázsoltunk. 

A rendezvényen 8 felsőoktatási intézmény 17 szakkollégiumának 85 hallgatója adott elő 17 

szekcióban. A konferenciát este fogadással, hallgatói szakmai egyeztetések, közös projektek 

megteremtésével zártuk. A konferencia előadásaiból készült a Móra Akadémia 5. kötete. 

(Móra Akadémia 5. szakkollégiumi tanulmánykötet/ (szerk: Bíró Gyöngyvér) Szeged: SZTE 

Móra Ferenc Szakkollégium, 2018. -411p. (Szakkollégiumi füzetek ; 1 Biblliogr. a 

tanulmányok végén.- ISSN 2064-809X 

2018 tavaszán a Szegedi Politológus Hallgatók Szervezetével „Választások nálunk és 

más nemzeteknél” a Doktoranduszok Országos Szövetségével „Doktorandusz válaszúton” 

címmel rendeztünk hallgatói konferenciákat. Politológus konferenciánk olyan népszerű lett, 

hogy tavasszal már harmadik alkalommal szervezzük meg országos hallgatói politológus 

konferenciát, ahova az előző évek tapasztalatai alapján 7 felsőoktatási intézmény 36 hallgatói 

előadóját várjuk.  

A 2018 és 2019. évi tapasztalatok alapján a Kárpát-medencei Szakkollégiumi 

Konferenciáink az ország legnagyobb szakkollégiumi konferenciái közé tartoznak. 2019. 

december elején a 3 napos rendezvényen 3 ország 13 felsőoktatási intézményének 19 

szakkollégiuma képviseletében 127 szakkollégista adott elő. A konferencia előadásainak írott, 

szerkesztett tanulmányai adják a Móra Akadémia 6. és 7. kötetének anyagát  

 



 

 

középiskolákkal való kapcsolattartás  

A középiskolákkal való kapcsolattartást működésünk egyik sarkpontjának tekintjük, 

pályázatokat írunk ki részükre, és évente megrendezzük nyári tehetséggondozó táborunkat. 

2013 óta helyet biztosítunk és bekapcsolódunk az SZTE Gazdaságtudományi Kar 

középiskolásoknak szervezett tehetséggondozó nyári táborába (Ecocamp), ahol egyik délután 

(szakkollégiumi nap) programokat szervezünk a résztvevőknek, egy előadás, workshop 

keretében pedig nemcsak szakkollégiumunkat, hanem a szakkollégiumi mozgalmat is 

bemutatjuk a leendő egyetemistáknak. 2017-ben hagyományteremtő szándékkal szerveztük 

meg 10-12 évfolyamos középiskolások részére a Móra Tehetséggondozó Nyári Tábort. Az 

ország különböző területeiről érkezett tehetséges diákok 5 napig élvezhették a Móra 

vendégszeretetét, a szakmai és kulturális programokat. 2018-ban és 2019-ben már több mint 

40-en jelentkeztek táborunkba, nagyon sokan dunántúli elitgimnáziumokból. A jó hangulatú 

és sikeres táboroknak köszönhetően egyre több résztvevő került be később a szakkollégiumba, 

talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évben jelentősen nőtt a Dunántúlról érkezett 

szakkollégistáink száma.  

2017 őszétől középiskolásoknak tehetséggondozó pályázatokat írunk ki, tudományos 

napot tartunk, és akkreditált kiváló tehetségpontként együttműködünk számos középiskolai 

kollégiummal. 2017-től az SZTE-re felvett hallgatóknak július végén saját szakkollégiumi 

nyílt napot tartunk, ahol megismerkedhetnek az érdeklődők az SZTE-vel, a Móra 

Szakkollégiummal, mindemellett bemutatjuk a résztvevőknek az összes SZTE-s kollégiumot. 

Az érdeklődésre jellemző, hogy 2019-ben is több mint százan látogattak el az ország távoli 

vidékeiről is Szegedre, a Móra Ferenc Szakkollégiumba.  

 

szakkollégiumokkal, civil szervezetekkel való együttműködés 

Szakkollégiummá alakulásunkat követően aktívan bekapcsolódtunk a szakkollégiumi 

mozgalomba, 2011-től gyakorlatilag összes Interkoll-on (a szakkollégiumi mozgalom 

közgyűlésének tekinthető havonta megrendezendő esemény) és NYATA-n (Szakkollégiumok 

Nyári Tábora) jelen voltunk, minősített szakkollégiummá válásunkat követően négy Interkollt 

NYATA-t is szerveztünk.  

2016 nyarán szakkollégiumunk volt a házigazdája a szakkollégiumok Nyári 

Táborának. A budapesti és szegedi Eötvös, valamint a pécsi Kerényi Szakkollégiumokkal 

közös szervezésben, gazdag és változatos programokkal, szabadidős rendezvényekkel 

szerettünk volna felejthetetlen élményt nyújtani a NYATA résztvevőinek.  A visszajelzések és 

a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy Szeged jó választás volt, sokan azóta is visszajárnak a 

napfény városába.  

Az elmúlt évek során különösen jó kapcsolatot építettünk ki a Simonyi 

Szakkollégiummal, talán a két szakkollégium közösségi identitása, nyitottsága, aktivitása adja 

ennek a szakkollégiumok között is kivételes barátságnak a nyitját. Jó a kapcsolatunk a Rajk 

Szakkollégiummal is, házigazdái voltunk a „Szexi közgazdaságtan” szegedi állomásának, és 

képviseltetjük magunkat minden évben a Rajk által szervezett tőserdei találkozókon. Az 

utóbbi évek szegedi szakkollégiumi rendezvényeinek, a bizottsági munkáknak, Interkoll és 

NYATA találkozásoknak köszönhetően a Corvinus szakkollégiumai közül a SZISZ, a Heller 



Farkas, és a FAKT szakkollégiumokkal is kiváló a kapcsolatunk. A Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem szakkollégiumai közül különösen a Biztonságpolitikai és a Magyary 

Szakkollégiummal alakult ki hatékony együttműködés. Vendégül láttuk őket egy hétvégén, 

közös kurzusokat, konferenciát szerveztünk, a szakmai együttműködésünk kiváló. A vidéki 

szakkollégiumok közül elsősorban a pécsi Szentágothai és Kerényi Szakkollégiumokkal 

vannak közös projektjeink, alakult ki közöttünk szakmai együttműködés. 

 A szakkollégiumok közötti párbeszédet elősegítendő, több alkalommal is 

szakkollégiumi találkozó keretében mutattuk be a meghívott szakkollégiumoknak a Mórát, 

illetve Szegedet, a hét végén pedig filmvetítés, borkóstoló és a csillagvizsgáló meglátogatása 

mellett a szakkollégiumok aktuális problémáiról is beszélgetést szerveztünk. Országos 

Szakkollégiumi Konferenciáinkat úgy szervezzük, hogy a meghívottakat a szakmai mellett 

közéleti, közösségi programjainkon is vendégül láthassuk. Az utóbbi évben a határon túli 

szakkollégiumok felé is nyitottunk, elsősorban az Újvidéki Európa Szakkollégiummal vannak 

közös projektjeink, de a kolozsvári Mikó Szakkollégium is partnereink közé tartozik. A 

szakkollégiumi együttműködés, közös gondolkodás, egymástól tanulás nagyon fontos 

számunkra, ennek az elkövetkezendőkben is motorjai szeretnénk lenni.  

Szakkollégiumi periodikánk, a Móra Nyúz a szakkollégiumok nem hivatalos, 

nyomtatásban is megjelenő orgánumának tekinthető. Minden lapszámban bemutatunk néhány 

szakkollégiumot, tudósítunk a mozgalom legfontosabb eseményeiről (Interkoll, NYATA, 

workshopok stb..), felhívásokat közlünk és részletesen írunk szakkollégiumi kurzusainkról, 

szakmai rendezvényeinkről. 

Szakkollégiumunk a szegedi közéletben is jelen kíván lenni. Előadássorozataink egy 

részét az SZTE illetve Szeged polgárai számára is hirdetjük, vitaestjeinkre kívülről is sokan 

jönnek, és együttműködésre törekszünk a város civil szervezeteivel is. Fentebb már írtunk a 

Talentum Alapítvánnyal kialakított együttműködésünkről, a Partiscon Egyesülettel közéleti 

témákban, politológia és fiatalok közéleti szerepvállalása témakörökben működünk közre. 

Irodalmi, filozófiai és pszichológiai estek szervezésében a Kép-Szín-Ház Művészmozi 

Alapítvánnyal, a Szegedi Pszichológus Hallgatók Egyesületével alakítottunk ki hatékony 

együttműködést.  

 

társadalmi felelősségvállalás 

Szakkollégiumunk az idei évtől aktívan együttműködik Magyar Vérellátó Szolgálattal 

prevenciós előadások, véradások szervezésében, hallgatóink a társadalmi felelősségvállalás 

programjainkat szabadon választott kurzusként fel is vehetik. Az utóbbi években főleg 

határon túli fiatalok támogatására együttműködést alakítottunk ki a Rákóczi Szövetséggel. 

Több olyan hallgatónk is van, aki aktívan közreműködik a szövetség munkájában, rajtuk 

keresztül gyűjtéseket szervezünk, sport és szabadidős programokat támogatunk. Aktívan részt 

veszünk, egyik gyűjtőpontja vagyunk az HÖOK által kezdeményezett tartós élelmiszer 

gyűjtésnek is. Pedagógusképző Tagozatunk évek óta együttműködik az SZTE Pedagógia 

Tanszékével és a Motiváció Műhellyel hátrányos helyzetű hallgatók oktatása, 

konfliktuskezelés témakörökben. Az utóbbi években az SZTE Életvezetési Tanácsadó 

Központjának közreműködésével kortárs segítő képzést indítunk. A kurzust elvégző 

hallgatóink a Tanácsadó Központ munkatársainak nyújtanak segítséget hátrányos helyzetű és 

fogyatékos hallgatók mentorálásában, napi problémáik megoldásában. A természetvédelem és 



a környezettudatosság mindig meghatározó volt a szakkollégium életében, a kollégium 

környezetében madárbarát kertet alakítottunk ki és nagy figyelmet fordítunk a z egészséges 

életmód propagálására. 

 

nemzedéki együttműködés, Móra Alumni 

 A Móra Szakkollégium 2016-ban ünnepelte 50 éves jubileumát. Akik nálunk laktak, jó 

érzéssel idézik fel az itt eltöltött éveket, sokan visszajárnak, és máig magukénak érzik a 

„mórás szellemiséget és identitást”, pozíciójuk, kapcsolataik révén pedig segítenek a frissen 

végzett hallgatóink elhelyezkedésében, karrierépítésében. 

Öregdiákjaink szívesen osztják meg múltbéli mórás és egyetemi tapasztalataikat, 

történeteiket, szívesen szolgáltatnak példát karrierútjukkal a felnövekvő generációk számára.  

Szakkollégiummá válásunk óta különösen fontos számunkra, hogy volt hallgatóink 

szakmailag is segítséget nyújtsanak jelenlegi kollégistáinknak. Ezt a célt szolgálta az előző 

tanévben útjára indult két sorozatunk, a „Mórások a médiában” és „Ecollégium – Mórások az 

üzleti életben és az államigazgatásban”. Az előadás-/beszélgetéssorozatok meghívottjai a 

médiában, az üzleti világban és az államigazgatásban országosan ismert és elismert mórás 

szakemberek voltak, akik formális keretek között, magukat mégis otthon érezve osztották meg 

tapasztalataikat a hallgatósággal, beavatva őket szakmai fejlődési útjuk apróbb részleteibe is.  

 

közösségi, kulturális rendezvények, öntevékeny csoportok  

A Móra Szakkollégium rendkívül gazdag, egyetem és város szerte is elismert 

kulturális és közösségi programkínálattal rendelkezik, melyek szervezéséből a hallgatók 

maximálisan kiveszik részüket.  

Közösségi rendezvények közül nagy hangsúlyt fektet a kollégium a szakkollégiumi 

szakmai előkészítő táborra, mert a leendő elsőéves hallgatók többsége itt ismerheti meg a 

szakkollégiumot, a rájuk váró kötelezettségeket, ugyanakkor azokat az előnyöket is, amellyel 

a szakkollégiumi tagság jár..November borongós heteiben kerül sor a nagy népszerűségnek 

örvendő kollégiumi süteménysütő versenyre, ahol a közönség is kóstolhat, és szavazhat a neki 

legjobban ízlő nyalánkságokra. A Tökfaragó verseny a Mikulás napi ajándékozás, a nőnapi 

koncert és köszöntés kollégisták kreativitásának és egymás iránti figyelmességének 

hagyománnyá nemesedett rendezvényei. 

Februárban a vizsgaidőszakot követően rendezi meg a szakkollégium a Farsangot, a 

szakkollégium alagsorának kreatív dekorálásával, hagyományos fánksütéssel, 

jelmezversennyel és természetesen reggelig tartó fergeteges bulival. Február végén, az újbor 

kiforrását követően kerül sor a szakkollégisták borai kollégiumi bormustrára, ahol mindenki 

bemutathatja saját illetve rokonai, közeli ismerősei borát. Minden nevező kollégista maga 

kínálja, ajánlja borait, a résztvevők pedig szavazhatnak az általuk legjobbnak tartott nedűkre. 

A bormustra nemcsak borversenyt jelent, hanem borkóstolót, szakmai értékelést, kulturális 

háttér információkat is. Az elmúlt években már külső szakkollégiumok is részt vesznek a 

rendezvényen, a zsűriben pedig többek között egyetemi oktatók, szállodaigazgató, a pécsi 

Szőlészeti Borászati Kutatóintézet munkatársai, hegybíró, borszakértő foglal helyet.  

November közepén a Pálinkakóstoló és bemutató biztosítja, hogy az Alföldön oly 

népszerű műfaj képviselői sem maradjanak ki a kulinális élvezetek népszerűsítéséből. A 

szakkollégisták saját családi pálinkáikkal nevezhetnek, a rendezvény egyrészt verseny, ahol 



szakértő zsűri értékel, másrészt bemutató, kóstoló, ahol a kollégisták standokon kínálják a 

közönségnek hazai főzetüket..  

Az öregdiákokkal történő találkozás szempontjából is különösen fontos a legnagyobb 

volumenű rendezvény, a Kollégiumi Napok (Morgilla). A négy napos szellemi, sport és 

ügyességi vetélkedőkkel fűszerezett rendezvénysorozat a hallgatók kreativitását, 

szervezőkészségét, a közösség formálását, a hagyományőrzést és a nemzedéki 

együttműködést ösztönzi.  

Évente szakmai kirándulást szervez a szakkollégium hazai és határon túli magyar 

területekre.  2013-ban Délvidék (Zenta, Szabadka, Újvidék), 2014-ben Pécs, Siklós és Villany 

volt az irányt, 2015-ben Badacsony és Balaton felvidék nevezetességei lettek körbejárva, 

2016-ban Eger és Szilvásvárad volt az úti cél, 2017-ben Miskolc, Sárospatak és Kassa 

nevezetességeivel ismerkedhettek a kollégisták, 2018-ban pedig Nyugat Magyarország és az 

Őrvidék volt a célpont. Júniusban kerül sor tanév záró rendezvényére, a végzősök 

búcsúztatására,   

 

kulturális rendezvények 

A kulturális rendezvények kiegészítik a hallgatók szakmai képzését, lehetőséget teremtenek 

az önszerveződésre, a tehetséges szakkollégisták kibontakoztathatják tudásukat, 

megmutathatják a bennünk rejlő képességeket.  

A Ki Mit Tud? a szakkollégium egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb 

tehetségkutató rendezvénye. A négy kategóriában (vers-próza, ének, hangszeres zene, egyéb) 

bemutatott produkciókat szakértő zsűri bírálja el, a közönség minden vállalkozó 

szakkollégistát nagy tapssal és ovációval fogad.  

2011 óta szervezi meg a kollégium az Öntevékeny Csoportok Éjszakáját. Ezen a napon 

minden kollégiumi öntevékeny kör megmutathatja, mivel foglalkozik, és kedvet csinálhat 

vállalkozó szellemű szakkollégistáknak, hogy a csoporthoz csatlakozhassanak. A könyvtárban 

vetélkedők, a kollégium mozi termében filmfelismerés, kvízek, vetítések, a rádió stúdióban 

nyitott élő adás, a magasföldszinten rajz és kézműves foglalkozás, újságszerkesztés, az 

énekkar fellépése, a tornateremben néptánc, hastánc, társastánc, kettlebell, aerobic és a 

kollégiumi színpad várja az érdeklődőket.  

A szakkollégium identitásában mindig fontos szerep jutott a keresztény gyökereknek 

és nemzeti hagyományoknak, nagy nemzeti ünnepeinken, októberben és márciusban ünnepi 

műsorral tisztelegnek a hallgatók a forradalmak hősei előtt, decemberben pedig 

rendezvényekkel, ünnepi megemlékezéssel idézik fel a Karácsonyi ünnepkör hagyományait. 

A Karácsonyt megelőző hetekben vasárnap estémként adventi gyertyagyújtással, műsorral, 

zenés produkciókkal telik a várakozás, majd a szakkollégium színpadja mutatja be karácsonyi 

műsorát, amit azután ajándékozás követ. 

2015-től hallgatói kezdeményezésre szemeszterenként Összművészeti Estre is sor 

kerül, ahol hallgatók  saját verseiket, zenés produkcióikat, képzőművészeti alkotásaikat 

mutatják be, általuk sütött süteménnyel és teával kínálva a lelkes közönséget. Tehetséges 

zenekedvelő hallgatók minden évben szerveznek komoly és könnyűzenei esteket, amelyre 

alkalmanként vendégelőadókat is hívnak. Különösen a könnyűzenei estek népszerűek, ahol a 

kollégisták alkotta zenekarok egész estét betöltő igazi örömzenéléssel szórakoztatják a 

„nagyérdeműt”. 



A kávézóban hétfő esténként tematikus kvízestek teszik próbára a témához kapcsolódó 

jelmezben fellépő résztvevők tudását, kreativitását. A Kávézó másik, már a szakkollégiumi 

mozgalomban is jól ismert rendezvénye és szolgáltatása a mórás bórkóstoló, ahol a büfében 

megvásárolható 120 féle borból áll össze a termelőhöz, fajtához vagy a borvidékhez 

kapcsolódó 6-7 tételes borsor.  

A Móra Szakkollégium az egyik szervezője a volt tudományegyetemi karok 

„olimpiájának”,a Karközi Sportnapnak, ahol 5 kollégium 10 sportágban méri össze erejét.  

 

öntevékeny csoportok 

A Szakkollégiumban évtizedes hagyománya van a hallgatói kezdeményezésre és 

vezetéssel létrejött öntevékeny csoportoknak, melyek színesebbé és változatosabbá tehetik a 

szakkollégisták esti programjait. A kollégiumi stúdió mintegy 700 műsoros DVD-vel várja a 

kölcsönözni vágyó szakkollégistákat (az SZTE talán legnagyobb DVD tár birtokosa a 

szakkollégium, a filmek a Klebelsberg Könyvtár állományába tartoznak, de a 

szakkollégiumban kerültek elhelyezésre, mert a Móra által nyert pályázati pénzből lettek 

vásárolva), a kölcsönzés mellett filmklubokat, filmes vetélkedőket, kvízesteket is szerveznek, 

és aktív résztvevői az Öntevékeny Csoportok Éjszakájának. A technika és a média iránt 

érdeklődő hallgatók a kollégiumi rádió működtetésében élhetik ki ambícióikat. A rádió heti 

két alkalommal egy-egy órás adásban számol be az aktuális egyetemi, kollégiumi hírekről és 

szórakoztatja a hallgatókat. Immár XX évfolyamánál jár a kollégium népszerű lapja, a Móra 

Nyúz, amely a kollégium közösségi és kulturális rendezvényei mellett beszámol a 

szakkollégiumi mozgalom aktuális híreiről, bemutatja az ország ismertebb szakkollégiumait, 

és folyamatosan tudósít a mórás szakkollégiumi kurzusokról is.  

Évtizedes hagyományra tekint vissza a szakkollégiumi színjátszó kör, nemzeti és 

egyházi ünnepeinken, kulturális rendezvényeinken mutatják be maguk által írt és rendezett 

produkcióikat. Megszakításokkal, de folyamatosan megújulva működik szakkollégiumban 

énekkar, rajzkör. kézműves csoport, alkotásaikból alkalmanként kiállítást szerveznek, és 

állandó vendégei az Összművészeti Esteknek. A kávézóban esténként a kártyakör, a 

társasjátékkör és a Borbarátok Köre tartja rendezvényeit, akik mindig örömmel fogadják a 

hozzájuk csatlakozókat.  

Akik sportolni szeretnének, vagy a táncok iránt érdeklődnek, szintén számos 

öntevékeny körünk közül választhatnak. Népszerű és évekre visszanyúló hagyománnyal 

rendelkezik a fegyencedzés (kettlebell és TRX), amelynek vezetője (volt kollégista), a Szeged 

legnépszerűbb trénere díjnak is büszke tulajdonosa. Esténként szervezett formában van 

lehetőség aerobic és jóga foglalkozásokon részt venni, működik sakk-kör, és ping-pong kör, 

akik pedig kosárlabdázni, röplabdázni vagy focizni szeretnének a szakkollégium által 

szervezett bajnokságokba kapcsolódhatnak be. Szintén szervezett formában zajlik társastánc, 

hastánc és néptánc oktatás is. A jól felszerelt konditeremben azok is kiélhetik 

mozgásigényüket, akik nem szeretnének egyik csoporthoz sem tartozni, lapsúlyzós kondigép, 

szobakerékpár, eliptiker, taposógép, boxzsák, bordásfalak, súlyzóállvány, súlyzók, kötelek, 

haspad stb .. áll a hallgatók rendelkezésére.  

 

 

 


