Tanulmányi
Tájékoztató

Vezetői köszöntő
A Corvinus Egyetem
Magyarország legkiválóbb
oktatási intézménye a gazdaságés társadalomtudományok
területén. Sőt, több annál: olyan
közösség, amelyhez jó és
érdemes tartozni. Tanáraink
kiválóak, hallgatóink
tehetségesek, intézményünk
pedig naprakész tudást,
kapcsolati hálót, biztos jövőt
kínál.
Majd’ száz éves
hagyományainkra építve
folyamatosan fejlődünk.
Oktatóinkkal, kutatóinkkal,
munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy a folyamatosan megújuló Corvinus a világ legjobb
egyetemei közé tartozzon, és itt, Magyarországon képezzük a régió társadalmi és gazdasági
elitjét. Célunk, hogy a tehetséges hallgatóknak ne kelljen külföldi egyetemet választaniuk ahhoz,
hogy nemzetközileg elismert, versenyképes és piacképes tudást szerezzenek. Arra törekszünk,
hogy minél több Magyarország, Európa és a világ számára érdekes, elismerést kiváltó és közös
ügyeinket előmozdító kutatási eredménnyel álljunk elő. Célunk, hogy szabad embereket
neveljünk; hiszünk a tudás egyetemességében és abban, hogy a gondolkodás különbségek
megállapításán alapszik, amit vitákon keresztül tudatosítunk.
Nálunk csak a tehetség és az ambíció számít. Csupán ez kell ahhoz, hogy valaki a hallgatónk
lehessen. A szociális és anyagi helyzet nem lehet a tanulás akadálya: a Corvinus
ösztöndíjprogramot is azért hoztuk létre, hogy a legjobb, a legtehetségesebb hallgatóink
kiválósági alapon, térítésmentesen tanulhassanak.

A Corvinus a minőséget és a lehetőségeket jelenti: aktuális és hasznos tudást,
széles körű kapcsolati tőkét, karrierlehetőséget, életre szóló barátságokat,
közösséget. Megújuló egyetemünkön arra törekszünk, hogy együtt még többet érjünk
el.
#együttalegjobbak #CorvinUS!
Lánczi András
rektor

Anthony Radev
elnök

2

Pavlik Lívia
kancellár

Egyetemi vezetés bemutatása
Rektor
Lánczi András
Egyetemi tanár, 2016 óta a Budapesti Corvinus Egyetem
rektora. 2019. július 1-től a magánegyetemmé átalakult
Budapesti Corvinus Egyetem fenntartásért felelős Maecenas
Universitatis Corvini (MUC) Alapítvány kuratóriumi tagja.
1991 óta a Közgáz Politikatudományi Intézetének oktatója,
2002-2016 között egyben igazgatója is volt. Oktatási és
kutatási területe a politikai filozófia, ezen belül a politikai
tudás és a politikai cselekvés közti viszony elemzése, valamint
a hit és racionalitás alapvető kérdéseinek a történeti
megközelítésű tárgyalása tartozik a szűkebb érdeklődési
körébe. Meghatározó hatással volt rá Leo Strauss és Eric
Voegelin filozófiai munkássága. Tudományos kapcsolatok
kötik az Eric Voegelin Intézethez (Louisiana State University),
ahol Fulbright ösztöndíjasként kutatott, a Michigan State
University-hez, ahol Strauss-tanítványokkal dolgozott együtt,
valamint a Liberty Fundhoz, amely három évtizeden keresztül tudás- és szemléletformáló
hatással volt rá.
Egyetemen kívüli tevékenységei között érdemes megemlíteni, hogy az európai konzervatív
kulturális mozgalom egyik jól ismert tagja, egyben az általa is alapított Center for European
Renewal holland alapítvány Advisory Board elnöke.
Számos kötet szerzője, szerkesztője vagy fordítója. 1986 óta publikál. Legutóbbi önálló kötetei:
Antikok és modernek vitája. Késői észrevételek Pascalhoz (2019), Political Realism and Wisdom
(2015), A politikai tudásról (2012), Sors-hagyaték (2009), A 20. század politikai filozófiája
(2007), Az utópia mint hagyomány (2005).

Elnök
Anthony Radev
Anthony Radev a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén, a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett
mester fokozatot, majd nemzetközi közgazdaságtanból
doktorált (PhD in Economics from Institute of Social Sciences,
Sofia). Később a The Johns Hopkins Egyetemen szerzett
posztgraduális diplomát nemzetközi politika szakon. Magyar,
német és bolgár állampolgár.
Huszonkét évig volt a McKinsey & Company igazgatója. 1991ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, és egyike volt
a kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban.
Aktívan részt vett a prágai (1993), a varsói (1994) és a
moszkvai (1994) iroda indításában, és személyesen nyitotta
meg a McKinsey budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai
(2005) és bukaresti (2008) irodáit, valamint irányította a
McKinsey Kelet-európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját.
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Számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában egyaránt,
különböző pénzintézetektől a szolgáltató szektoron át több ipari vállalatig.
2014 óta a School for Executive Education and Development (SEED) üzleti iskolát vezeti. 2010től a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségi tagja, 2014 óta a Mol igazgatósági tagja.
2019 nyarán a Corvinus Egyetem elnökévé választották.

Kancellár
Pavlik Lívia
Dr. Pavlik Lívia, egyetemi docens, 2014 óta a Budapesti
Corvinus Egyetem kancellárja. 2018-tól az Innovációért és
Technológiáért felelős Miniszter megbízásából a Corvinus,
mint első magyar állami egyetem magánegyetemmé
alakulásáért, majd a hazai felsőoktatási modellváltásért
felelős miniszteri biztos.
A számvitel és számvitel-tanár mesterdiplomáját 1993-ban,
majd gazdaságtani Ph.D. fokozatát 2002-ben a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte.
2003-tól a Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzett
okleveles könyvvizsgálója, jelenleg szüneteltető tagsági
jogviszony mellett.
Oktatói-kutatói pályája során a nemzetközi számvitellel, azon
belül a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján
a halasztott adók kérdéskörével foglalkozott, majd a vezetői
számvitel, azon belül a költségszámvitel állt a kutatási
tevékenységének fókuszában. Az elmúlt években a felsőoktatás szakértőjeként az ágazati
tevékenység önköltségszámításának, a felsőoktatási intézmények átalakulásának, vezetői
információs rendszerek kialakításának témakörében publikált, illetve végzett szakmai
tanácsadói tevékenységet.
Vezetői munkássága során a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának
gazdasági dékánhelyetteseként, majd a Közgáz Campus Igazgatójaként dolgozott, kancellári
kinevezése előtt pedig az egyetem gazdasági főigazgatói pozícióját töltötte be.
Több hazai nonprofit szervezet felügyelő bizottságának elnökeként, illetve tagjaként segíti a
szervezetek céljainak megvalósítását.
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Rektorhelyettesek
Akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes
Mike Károly
Rektorhelyettesként az akadémiai életpályákért (toborzás,
előmenetel, teljesítményértékelés), továbbá az intézetek,
kompetenciaközpontok, szakkollégiumok, tudományos
diákkörök koordinációjáért felel.
Közgazdász, habilitált egyetemi docens, a Gazdaság- és
Közpolitika Intézet oktatója. Tanulmányait a Budapesti
Corvinus Egyetemen és ösztöndíjasként a Maastrichti,
Potsdami és a Rotterdami Erasmus Egyetemen végezte. PhDfokozatát közgazdaságtanból 2010-ben szerezte a Budapesti
Corvinus Egyetemen, ahol 2005 óta tanít. 2009–2012 között a
Széchenyi István Szakkollégium igazgatója, 2012–14 között a
HÉTFA Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, azóta külső
munkatársa. 2015–2018 között az MTA Bolyai-ösztöndíjasa és
az NKFIH posztdoktori ösztöndíjasa.
Fő kutatási területei a vállalkozói gazdaság intézményrendszerének elemzése, a politikai
intézmények és a jogrend közgazdasági szempontú vizsgálata. Szakcikkei többek között a
Journal of Institutional Economics, International Journal of the Commons, Geoforum, World
Political Science Review, Revue Française d’Administration Publique, NISPAcee Journal of Public
Administration and Policy, a Közgazdasági Szemle, a Századvég és a Vezetéstudomány
folyóiratokban jelentek meg. Számos kutatási projekt mellett közpolitika elemzőként és
értékelőként is dolgozott. Vezető értékelőként irányította többek között a 2007-2012 közötti EUs társfinanszírozású foglalkoztatási programok, illetve a felsőoktatási programok értékelését.
Oktatóként szakterületei: közösségi gazdaságtan, közösségi döntések elmélete, joggazdaságtan,
intézményi közgazdaságtan. E területek tárgyfelelős oktatója az alkalmazott közgazdaságtan
alapszakon, valamint a közgazdálkodás és közpolitika és a politikatudomány mesterszakokon. A
BCE Politikatudományi Doktori Iskola témavezetője és rendszeres kurzustartója.
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Oktatási rektorhelyettes
Szabó Lajos György
Egyetemi tanár, oktatási és kutatási területe a stratégiai
menedzsment és a projektmenedzsment. 1997-ben szerzett
PhD fokozatot, 2009-ben habilitált. Kutatásaiban a projektek
sikerét, stratégiai illeszkedését, a stratégiai projekt-portfólió
kialakítását vizsgálja.
1994-2007 között a Darmstadti Műszaki Egyetem
Vállalatvezetés és Logisztika Tanszékével együttműködve
vezetett sikeres kutatási projekteket. 2012-től a Strategica
nemzetközi konferencia tudományos bizottságának tagja.

bevezetését is magába foglalja.

Oktatási rektorhelyettesként az egyetem oktatási
programjainak fejlesztését irányítja. A dékánokkal
együttműködve az alap-, a mester-, valamint a szakirányú
továbbképzések és az executive degree programok
megújításán dolgozik. A meglévő szakoknál ez a fejlesztés
tartalmi és oktatásmódszertani oldalról is megújulást jelent. A
portfólió fejlesztése új szakok kialakítását, magyarországi

Kutatási rektorhelyettes

Vastag Gyula
Vastag Gyula, egyetemi tanár az MTA Doktora, 2019-től Kutatási Rektor-helyettes. Alma materéhez történő visszatérése előtt a Széchenyi István Egyetem PhD programját vezette. 1989 és
2006 között az Egyesült Államokban dolgozott: Kelley School of Business (Indiana University),
Kenan-Flagler Business School (University of North Carolina at Chapel Hill), Eli Broad Graduate
School of Management (Michigan State University). A 2000/2001-es tanévet a Stuttgart Institute
of Management and Technology (SIMT) dékánjaként és professzoraként Stuttgart-ban töltötte;
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2001 után vendég professzorként tartott kurzusokat. 2005 és 2007 között a University of
Groningen (Hollandia) részmunkaidős professzora.
Dr. Vastag pályafutása során, az oktatási elismerések mellett, több kutatási díjban részesült: „Új
Közép-Európa Nemzetközi Elismertségű Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj” (2014), „Magyary Chair”
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014), „Best Application Paper Award” (Alpha Iota Delta – The
International Honor Society in Decision Sciences and Information Systems, 2012), Corvinus
Egyetem Kutatási Kiválósági Ösztöndíj (2009).
Alapító főszerkesztője volt a Pannon Management Review-nak, társzerkesztője és két különszám
szerkesztője a Decision Sciences folyóiratnál és több tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági
tagja. Külső bírálóként dolgozott európai és USA egyetemek kinevezési bizottságaiban és
zsűritagként kitüntetési bizottságokban (legutóbb European Public Sector Award – 2019).
Dolgozott a Decision Sciences Institute (DSI) alelnökeként és a European Decision Sciences
Institute elnökeként. 2019-ben megkapta a DSI legmagasabb kitüntetését a Dennis E. Grawoig
Distinguished Service Award-ot.

Dékánok
Alapképzési programokért felelős dékán
Szántó Richárd
Szántó Richárd a Döntéselmélet Tanszék
docense. 2002-ben szerezte diplomáját a
Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetemen, kandidátusi
értekezését (PhD) pedig 2009-ben védte meg
a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2002 óta
dolgozik az Egyetemen, 2009-ben az év
oktatójává, 2012-ben pedig az év fiatal
kutatójává választották.
Szántó Richárd 2012-2019 között oktatási
dékánhelyettesként is szerepet vállalt az
Egyetem vezetésében, 2020-tól pedig ő tölti be
az alapszakokért felelős dékán tisztségét, így
ezeken a szakokon ő felel a képzési portfolió
összeállításáért, a szakok fejlesztéséért, és ő
fogadja el azok mintatanterveit.
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Mesterképzési programokért felelős dékán
Habis Helga
2006-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjén
piacelemzőként. Doktori tanulmányait a Maastrichti
Egyetemen végezte, fő kutatási témái a kooperatív
játékelmélet és az általános egyensúlyelmélet voltak.
Dinamikus kooperáció című disszertációját 2011-ben védte
meg. Maastrichtban ismerkedett meg a probléma alapú
oktatási módszerekkel is, melyek nagy hatással vannak oktatói
munkájára. Két évet töltött a Lundi Egyetemen kutatóként, de
volt vendégkutató a római Luiss Egyetemen és a Montreáli
Egyetemen is. Főbb érdeklődési területei a bizonytalanság, az
externáliák és az irracinalitás modellezése. 2010-óta a
Budapesti Corvinus Egyetem oktatója.
A mesterképzési szak-portfólióért felelős dékáni pozícióban
legfontosabb feladata a mesterképzési szakok kínálatának
kialakítása, a szakok programjának és módszertanának
folyamatos gondozása, megújítása. Oktatóként a mikroökonómia tárgyakért felelős, és a kutatási
tevékenység is nagyon fontos számára.

Szakirányú executive programokért felelős dékán
Fehér Péter
Fehér Péter a Corvinus Egyetemen szerzett doktori
fokozatot 2005-ben, 2012 óta tagja az egyetemi vezetésnek.
Részt vett az Egyetem fejlesztésében oktatási
dékánhelyettesként, emellett pedig a Számítástudományi
tanszék tanszékvezetőjeként, illetve az Informatikai Intézet
igazgatójaként is. Rendszeresen készít fel hallgatói
csapatokat IT témájú esettanulmány versenyekre, melyek
komoly sikereket szoktak elérni.
2020-tól Fehér Péter tölti be az executive degree
programokért és szakirányú továbbképzésekért felelős
dékán pozícióját. Ebben a tisztségében ő felel a hozzá
tartozó szakok képzési portfolióinak összeállításáért, és
azok fejlesztéséért.
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Doktori programokért felelős főigazgató
Michalkó Gábor
Michalkó Gábor geográfus, turizmuskutató. 1993-ban a
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelemföldrajz szakos középiskolai tanári diplomát, 1998-ban
védte meg kandidátusi (PhD) értekezését. 2006-ban
habilitált a Debreceni Egyetemen, 2009-ben kapta meg az
MTA doktora címet. Közel három évtizedes kutatói
pályafutás köti a CSFK Földrajztudományi Intézethez,
2000-ben a Kodolányi János Egyetemen kapcsolódott be a
turisztikai felsőoktatásba, 2013 óta a Budapesti Corvinus
Egyetem professzora, 2014 óta vezeti a Gazdálkodástani
Doktori Iskolát. A Magyar Földrajzi Társaság alelnöke.
Kutatásának fókuszában a turizmussal kapcsolatos
folyamatok, jelenségek tér-és időbeli feltárása áll.
Michalkó Gábor a Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástani Doktori Iskolájának immáron második
ciklusát töltő vezetőjeként a tehetséggondozásra épülő
tudományos utánpótlásnevelést tartja első számú
feladatának a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén. Fő tevékenységeként koordinálja
a doktori iskola 13 specializációjában zajló képzést, igyekszik összehangolni az egyes
tudományos műhelyek törekvéseit, képviselni a doktoranduszok és a témavezetők érdekeit.
Vezetői filozófiájának alappillére a nap mint nap felmerülő problémák empatikus és hatékony
kezelése, a támogató környezet biztosítása, az egyetem tudományos ökoszisztémájához való
illeszkedés elősegítése.

HÖK elnök
Szabados Levente
Szabados Levente a Budapesti Corvinus
Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakán
szerezte alapszakos diplomáját. 2018-ban Széll
Kálmán ösztöndíjat nyert el, így az amerikai
Geroge Mason University keretében szervezett
Comparative Political and Economic Systems
program hallgatója volt.
2019-ben felvételt nyert a CEMS programba,
ahol külföldi szemeszterét Európa egyik
legjobb egyetemén, a The London School of
Economics and Political Science-n töltötte.
Jelenleg a vezetés és szervezés mesterszak
hallgatója.
Már alapképzése alatt számos közéleti
tevékenységet látott el. Több diákszervezetnek
volt tagja és vezetője. 2017-ben a
Gazdálkodástumányi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökévé választották. 2018-tól Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat elnök. Vezetése alatt újjá szerveződött a Corvinus HÖK, számos projekt
köthető hozzá az egyetem minden területéről, amelynek a hallgatói élmény növelése a célja
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2018-ban a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Budapesti Regionális
képviselője volt. 2019-ben másodjára is Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökké választották.
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HÖK bemutatása
2018 augusztusá tó l ú j idő szá mítá s kezdő dö tt a Hallgató i Ö nkormá nyzat é leté ben. Az addig
megszokott struktú rá kat egy teljesen ú j vá ltotta fel, melynek é rtelmé ben a szakmai
munkavé gzé s hé t divízió ban é s egy bizottsá gban folyik. A divízió k legfő bb feladata é s
cé lkitű zé se, hogy az egyetemi diá ksá g tanulmá nyaik sorá n magas színvonalú hallgató i
szolgá ltatá sokat vehessenek igé nybe.








Gazdasá gi Divízió ,
Kommuniká ció s Divízió ,
Emberi Erő forrá sok Divízió ,
Rendezvé nyszervezé si Divízió ,
Diá kszervezeti Divízió
Oktatá si Divízió ,
Szé kesfehé rvá ri Campus Divízió , illetve Kollé giumi Bizottsá g.

A fenti mű kö dé sü nk keretrendszeré t 2018 októ ber folyamá n a Kü ldö ttgyű lé s – a BCE HÖ K
legfő bb dö nté shozó szerve elfogadta é s legitimá lta a Hallgató i Ö nkormá nyzat ú j Alapszabá lyá val.
Az ú j Alapszabá ly egy ré szö nkormá nyzatok né lkü li, egykamará s Hallgató i Ö nkormá nyzatot
hozott lé tre.

A megújult struktúrának kö szö nhető en a Hallgató i Ö nkormá nyzat egysé gesen tudja a Corvinus
hallgató inak é rdekeit ké pviselni. Tová bbá a dö nté shozatali é s reakció ké szsé ge is jelentő s
mé rté kben felgyorsult. A HÖ K az á talakulá s ré szeké nt egy ará nyosabb vá lasztá si szabá lyzatot
fogadott el, így a 2019-es tavaszi vá lasztá sokon má r egyé ni ké pviselő kre é s ké pviselő listá kra is
lehetett szavazni.

Küldetése:
Tájékoztatás: Tájékoztatja a hallgatókat minden jelentős egyetemi hírről és hallgatói változásról,
amelyről feltétlenül tudni kell.
Érdekképviselet: Képviseli a hallgatói érdekeket, hiszen gyakran születnek olyan döntések az
egyetemen, ahol a hallgatók véleménye a legfontosabb. Jelentős szavazati joga van a Kari
Tanácsokon és a Szenátusban, ahol a részvételével döntenek.
Szolgáltatás: Rendezvényeivel, hallgatói eseményekkel szeretne hozzájárulni az egyetemi élet
színesítéséhez. Célja, hogy még jobbá tegye a hallgatók egyetemen eltöltött éveit, amelyhez
természetesen hozzátartozik, hogy közösségépítő programokat is szervez.
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Egyetemi szervezet
Az Egyetem alapadatai:
Egyetem hivatalos megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem II.
Az Egyetem rövidített megnevezése: CORVINUS
Az Egyetem angol nyelvű megnevezése: Corvinus University of Budapest I
Az Egyetem székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Az Egyetem telephelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
Az Egyetem székhelyen kívüli képzési helyei:
a) Románia, 530104 Hargita Csíkszereda, Szabadság tér 1.
b) Szlovákia, 945 01 Komárno, Dunájske nábrežie 12.
Az Egyetem intézményi azonosítója: FI43814 II.8.
Az Egyetem hivatalos honlapjának címe: www.uni-corvinus.hu
Fenntartó neve: Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány
Fenntartó székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
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Képzési szintek a Budapesti Corvinus Egyetemen
A Budapesti Corvinus Egyetem négy képzési szinten kínál kiváló oktatást. Az alap-, mester- és
MBA képzés mellett számos szakirányú továbbképzés közül is választhatnak az Egyetemünkre
jelentkezni kívánó jövendőbeli hallgatók.
Alapképzési szinten a gazdasági- és társadalomtudományi terület képzései közül kerülnek ki a
legnépszerűbb szakok, mint az emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, vagy éppen a
kommunikáció- és médiatudomány. A szakok listája és bővebb információ ezen a linken érhető
el.
Mesterképzési szinten szintén egyedülállóan színes a paletta, a hallgatók olyan populáris
szakokon folytathatják egyetemi tanulmányaikat, mint a nemzetközi tanulmányok, vezetés és
szervezés, illetve szociológia. A mesterképzési szintről bővebben ezen a linken tájékozódhatsz.
Az MBA mesterképzési szak célja olyan közgazdász szakemberek szakemberek képzése, akik az
üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a
szervezetek, vállalkozások fennmaradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet
kialakítására. A Budapesti Corvinus Egyetem jelenleg Executive, Full-time és Fudan-Corvinus
Double Degree MBA programot kínál, amelyekről részletesen az alábbi linken tájékozódhatsz.
A Budapesti Corvinus Egyetem 25 szakirányú továbbképzése nyújt lehetőséget az adott
területen elmélyülni kívánok számára. A képzés végén speciális szakirányú tanúsító oklevelet
kapnak a hallgatók. Az alábbi linken részletes információk érhetők el a szakirányú
továbbképzésekkel kapcsolatosan.

13

A Budapesti Corvinus Egyetem bemutatása

Hagyományokra építve
A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető gazdasági és társadalomtudományi képzést
nyújtó intézménye, amelynek jogelődjében, a Magyar Királyi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karán már 1920-ban megindult az egyetemi szintű képzés.
A pesti oldal látképének kihagyhatatlan része az impozánsan égbe törő az egykori Fővámház,
ahol napjainkban is a gazdasági tanulmányok iránt elkötelezett hallgatók tanítása folyik. Az E
épület közvetlen szomszédságában fekszik a számítógépes oktatás színhelye, a Sóház. Az E
épület és Sóház mögött található a jóval modernebb stílust tükröző C épület, amely a
társadalomtudományi képzések mellett az egyetemi könyvtárnak is otthont ad.
A Budapesti Corvinus Egyetem alap- mester- osztatlan- és doktori képzési szinten számos
képzési területen kínál kiváló oktatást. A legnépszerűbb szakok közé sorolható a gazdálkodási és
menedzsment, a gazdaságinformatikus, valamint a kommunikáció- és médiatudomány.
A Corvinuson megszerzett tudást a lediplomázást követően számos szakirányú továbbképzés
között válogatva szélesíthetik a hallgatók, amelyek jellemzően további 2-4 szemeszternyi
tanulást jelentenek. A Corvinuson induló szakirányú továbbképzésekről bővebb információ az
alábbi linken olvasható. (Link.)
A Budapesti Corvinus Egyetem 2019. július 1-től állami fenntartású egyetemből alapítványi
fenntartású magánegyetemmé vált. Az ország egyik legkiválóbb, szakterületén pedig a legjobb
felsőoktatási intézménye, a Corvinus Egyetem ezzel az első hazai modellváltó intézmény
szerepét is vállalta, és ennek megfelelően elindította megújulási programját.
A modellváltás a finanszírozási formákat is átalakította: a korábbi állami ösztöndíj helyett
Corvinus Ösztöndíjban részesülhetnek a legkiválóbb hallgatók. Az ösztöndíjra való jogosultságot
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tanévenként felülvizsgálják, ugyanakkor 3,8-as tanulmányi átlaggal, és 46 teljesített kredit
mellett bárki jó eséllyel indul. A költségtérítéses finanszírozás lehetősége továbbra is adott.

Vízió
Regionálisan kiemelkedő oktatási programok
A BCE olyan, regionális szinten is kiemelkedő oktatási programokat szeretne kínálni magyar és
nemzetközi hallgatóinak, amelyek elvégzése után a legjobb állásajánlatok közül válogathatnak az
üzleti világban, az államigazgatásban, a tudományos életben vagy a civil szférában.

Nemzetközileg jegyzett kutatási eredmények, innovatív tudásprojektek
A megújuló Corvinus célja, hogy folyamatosan növelje nemzetközileg jegyzett, társadalmilag
releváns kutatási eredményeinek számát. Jövőbe mutató, innovatív tudásprojektek
megvalósítását tervezi a legnagyobb, legdinamikusabban fejlődő vállalatokkal és a kiemelt
közintézményekkel, társadalmi szervezetekkel.

Világszínvonalú, elkötelezett oktatók-kutatók
A Corvinus Egyetem célja, hogy hazahívja a külföldön élő, kiváló egyetemeken dolgozó magyar
közgazdászokat és társadalomtudósokat, valamint Budapestre csábítsa a fiatal, feltörekvő, és
szakmailag már bizonyítottan kiemelkedő külföldi tudósokat. Az Egyetemen dolgozó kollégák
számára pedig biztosítja a folyamatos fejlődés lehetőségét.

Lelkes, tehetséges, Corvinushoz kötődő hallgatók és alumni
A cél, hogy Corvinuson lelkes, tehetséges, az Egyetemhez kötődő hallgatók tanuljanak, akik
később alumniként is elkötelezettséget mutatnak az Egyetem iránt. A Corvinus Egyetem
feladatának tartja, hogy társadalmi háttértől függetlenül kutassa és gondozza a tehetséges
diákokat.

Interdiszciplináris szellemi megújulás
A Budapesti Corvinus Egyetem fontos történelmi hagyománya az interdiszciplináris szemlélet.
Képzéseie átalakításánál, új képzéseink létrehozásánál a jövőben is folyamatosan törekszik a
szakterületi határok lebontására, hiszen a 21. század munkaerőpiacának elsősorban több
tudományterület határán otthonosan mozgó, magasan képzett szakemberekre van szüksége.

Lehetőségek tárháza
A kiváló színvonalú oktatás mellett Egyetemünk nagy hangsúlyt fektet a tanulmányokat
kiegészítő edukáció lehetőségére, a Hallgatói Önkormányzat pedig a stressz levezetéséről is
gondoskodik: a diákok számára különféle programokat kínál, legyen szó aktív, vagy akár passzív
pihenésről.
A Budapesti Corvinus Egyetemen jelenleg hét szakkollégium, és több tucat diákszervezet
működik. A szakkollégiumok és diákszervezetek központjában a közös érdeklődés áll, így a
rendkívül színes palettáról válogatva a legkülönbözőbb érdeklődési területű hallgatók
könnyedén egymásra találhatnak.
A Corvinus Egyetem 5 kontinens közel 300 egyetemével áll partneri viszonyban, így azoknak,
akik külföldön is kipróbálnák magukat, legfeljebb a széles kínálat adta fejtörés okozhat gondot.
Akár néhány hónapra, akár egy egész tanévre tervez a hallgató, a koordinátorokkal egyeztetve
biztosan megtalálja a legmegfelelőbb szakmai gyakorlatot vagy egyetemi oktatást kínáló
fogadóintézményt.
A Corvinus Egyetem közösségéhez tartozni tehát mindenképpen érdemes: a hallgatók naprakész
tudáshoz, széles kapcsolati hálóhoz, biztos jövőhöz és karrierhez juthatnak. A Corvinuson a
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tehetség és az ambíció számít, egyetemünk a minőséget és a lehetőségeket képviseli, és így
vagyunk #együttalegjobbak!
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A Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusának épületei
A Budapesti Corvinus Egyetem hagyományos Közgáz Campusát három fő egység alkotja: az
E, C és Sóház épületek egymás közvetlen szomszédságában állnak.

E épület

A majd’ egy hektáros alapterületen felhúzott egykori Fővámház a pesti Duna-panoráma
klasszikus pillére; az arra járók gyakran az Ybl Miklós egyik főművének számító E épülettel
azonosítják a Corvinust.
A kétszintes épület jól tükrözi a BCE értékrendjét, erős alapokon állva a múlt és jövő tökéletes
találkozása. A márvány és gránit díszítette épület mára Budapest egyik legikonikusabb
szimbólumává vált, üvegtetővel borított aulája biztosítja az évszaktól független természetes
fényt.
Az E épület ad otthont a gazdasági képzéseket hallgatóknak, méltán viseli a „Közgáz” elnevezést.
Óriási aulájában található a Corvinus Shop, ahol a kötelező tankönyveken túl a közösségi
összetartozást erősítő, corvinusos logóval ellátott termékek kaphatók. Az E épület aulájában
több büfé is található, ahol kávé, különféle szendvicsek és üdítő is kapható.
Az E épületben főként az elnöki és rektori szervezet irodái találhatók, valamint a hallgatói
tanulmányi ügyintézés legfőbb színtere a Hallgatói Szolgáltatások Központ.
Az E épület címe: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
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Sóház

Az E épület keleti kapuján kilépve néhány lépést kell csupán megtenni a Sóház felé, ahol számos
számítógépes labor mellett az Informatikai Szolgáltatási Központ is megtalálható.
Hagyományosan az informatikai jellegű képzések folynak az egyetem campusának legkisebb
alapterületű egységében. A hatalmas üvegfelületekkel borított épület minden évszakban világos,
a látogatói komfortérzetet pedig csak tovább erősíti a Duna-parti panoráma, és a földszinten
található ruhatár.
A Sóház címe: 1093 Budapest, Fővám tér 13-15.

C épület

Az egyetem C épülete a Sóház mögött található, a legmodernebb stílust tükröző épület folyosóin
javarészt a társadalomtudományokat hallgató diákokkal találkozhatunk. A C épület modern és
világos terei tökéletesen kiegészítik az E épület klasszikus megjelenését, a két egység a Sóházzal
kiegészülve együtt tükrözi legjobban a „corvinusos életérzést”.
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A C épület földszintjén portaszolgálat, büfé és ruhatár is működik, illetve korszerű liftek
biztosítják a mozgássérült hallgatók akadálymentes közlekedését.
A C épület első emelete ad otthont a Budapesti Corvinus Egyetem könyvtárának, ahol hatalmas
olvasótermek várják a tanulni vágyókat. A csend és a nyugalom garantált; a koncentrációt pedig
a kinti hőmérséklet sem zavarhatja, az épület hűtő-fűtő rendszerének köszönhetően az optimális
körülmények folyton biztosítottak.
A C épület címe: 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.
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Székesfehérvári campus

A Corvinus Egyetem 2016 szeptembere óta
indít képzéseket Székesfehérváron, duális képzési formában is. A BCE székesfehérvári campusán
a budapestihez hasonló magas szintű oktatás folyik.
A Budapesti Corvinus Egyetem méltán lehet büszke az aktív és a már végzett hallgatók sikereire,
akik mind egyetemi polgárként, mind végzett szakemberként megállják helyüket a gazdasági élet
különböző területein, úgy a versenyszférában, mint a közszférában.
Köszönhető ez egyrészt annak a ténynek, hogy felvételt nyert hallgatóink a legjobb
eredményekkel érkeznek, s törekvők a szó legnemesebb értelmében; másrészt annak a
felkészült oktató – kutató bázisnak, amivel a Budapesti Corvinus Egyetem biztosítja a mindig
aktuális ismeretek, tudás megszerzését, valamint a színvonalas képzést.
Ami egyedi a Székesfehérvári campuson:
Duális képzés: tanulás mellett gyakorlati tapasztalat és havi rendszeres fizetés. A duális
képzéssel lehetőség nyílik a hallgatók számára, hogy gyakorlati ismeretekre tegyenek szert már
az egyetemi éveik alatt.
Amit csak itt talál meg a hallgató:




duális képzések alapképzési szakokon is
sportközgazdász mesterképzés duális formában is
regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés levelező munkarendben

A campuson belül magas színvonalú kollégium, kétágyas, légkondicionált szobákkal várják a
kollégistáinkat.

Közvetlen, családias hangulat: A campuson sokkal személyre szabottabban zajlik az oktatás, az
oktatók ismernek mindenkit személyesen, kialakul közöttük a közvetlen kapcsolat.

Pazar környezet: a két épület hangulata az angolszász campusokat idézi, a közöttük kialakított
parkkal, belépve pedig egy modern, a XXI. századi oktatási technológiáknak megfelelően
kialakított előadótermekkel, laborral és könyvtárral találkoznak a hallgatók.

Királyok városa: Székesfehérvár rászolgál az elnevezésre, az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő városa, ahol a tanulás mellett rengetek sportolási, kulturális és egyéb szórakozási
lehetőségek között lehet válogatni.

Kiemelt ösztöndíjak: mind a város, mind az egyetem anyagi ösztönzőkkel is motiválja a
székesfehérvári hallgatókat, melyek mellett természetesen elérhetőek az egyetemi általános
ösztöndíjak is.
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A székesfehérvári campus címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
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A 2020/2021. tanév általános időbeosztása:
2020/2021 őszi félév
Regisztrációs időszak

2020.08.31-2020.09.13

2 hét

Szorgalmi időszak

2020.09.07.-2020.12.12.

14 hét

Vizsgaidőszak

2020.12.14.-2021.01.30.

6 hét

Záróvizsgaidőszak

2021.01.18.-2020.01.29.

2 hét

2020/20210 tavaszi félév
Regisztrációs időszak

2021.02.01.-2021.02.14.

2 hét

Szorgalmi időszak

2021.02.08.-2021.05.15

14. hét

Vizsgaidőszak

2021.05.17-2021.06.26.

6 hét

Záróvizsgaidőszak

2021.06.14-2021.06.25.

2 hét

A részletes tanévidőbeosztás a honlapon érhető el.
2020/2021. tanév kezdő és vég dátumai
2020/2021 tanév őszi félév első napja, 2020.09.07.
2020/2021 tanév őszi félév utolsó napja, 2021.01.30.
2020/2021 tanév tavaszi félév első napja, 2021.02.08.
2020/2021 tanév tavaszi félév utolsó napja, 2021.06.26.

22

Egyetemi szervezeti egységek HSZK
Misszió
Tanulmányok támogatása - nyomon követése: hallgatók tanulmányainak követése, tantervek,
tárgyfelvétel, előtanulmányi rend, vizsgarend, továbbá speciális képzéshez kötődő egyéb
információk átadása.
Tájékoztatás: Tájékoztatja a hallgatókat minden jelentős egyetemi hírről és hallgatói változásról,
amelyről feltétlenül tudni kell.
Érdekképviselet: Az egyetemi szabályozók mentén a hallgatók egyetemi életútjának támogatása.
Szolgáltatás: Rendezvényeivel, hallgatói eseményekkel szeretne hozzájárulni az egyetemi élet
színesítéséhez. Célja, hogy még jobbá tegye a hallgatók egyetemen eltöltött éveit, amelyhez
természetesen hozzá tartozik, hogy közösségépítő programokat is szervez.

Küldetés
Olyan élményt nyújt a jelenlegi, jövőbeni és korábbi hallgatók számára, amely messze túlmutat
az elvárásokon és az egyetemi kereteken, annak érdekében, hogy Közép-Európa legjobb és
legkedveltebb képzőintézménye legyen.

Működését…
1.
2.
3.
4.

a hallgatóközpontú hozzáállás…
az együttműködés és csapatmunka…
az őszinteség és nyitottság a visszajelzésekre…
a sikerek megünneplése és elismerése jellemzi.
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Szervezeti ábra: Hallgatói Szolgáltatások felépítése

24

Munkatársak
Hallgatói szolgáltatások

Major Péter
peter.major@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások
Hallgatói Szolgáltatások Vezető / Head Of Student Services

Lukács Andrea
andrea.lukacs@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások
Team Asszisztens / Team Assistant

Campus Élmény és Hallgatói Integráció
A campus élmény és hallgatói integráció terület feladata, hogy egyetemi oldalról támogassa az
értékteremtő, kimagasló szakmai munkát végző hallgatói szervezeteket, a Hallgatói
Önkormányzattal együttműködve. Az együttműködések keretében cél, hogy a tevékenységek
mérete és elérése minél magasabb szintet érhessen el, miközben tartalmát és megjelenését
tekintve harmonizáljon az egyetemi értékekkel, azok megfelelő képviseletével. A területhez
tartozik a hallgatói onboarding tevékenységek szervezése és megvalósításának támogatása,
véghezvitele a hallgatói szolgáltatásokon belüli és azon kívüli szervezeti egységek
együttműködésével. A Campushoz köthető feladatok része a Corvinus gazdálkodásába tartozó
épületek és eszközök megújítási törekvéseinek támogatása is.

Baranyai Dániel
daniel.baranyai@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Campus Élmény és
Hallgatói
Integráció / Campus Élmény És Hallgatói Integráció Vezető /
Head of Campus Life and Student Integration
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Digitalizáció
A digitalizációs csapat célja a corvinusos hallgatók mindennapjait kényelmesebbé, hatékonyabbá
tenni digitális megoldásokkal. A tanulmányokkal kapcsolatos információk és teendők
átláthatóbbá tétele, a folyamatos mérés, a tanórákon kívüli tevékenységek és az ügyintézéshez
kötődő folyamatok letisztázása és digitális platformokra terelése hozzájárulhat ahhoz, hogy a
corvinusos hallgatók a maximumot hozzák ki magukból az Egyetemen töltött idő alatt és után.
Ebben szeretnénk őket támogatni innovatív eszközökkel.

Rimmel-Bugár Zsuzsanna
zsuzsanna.bugar@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Digitalizáció /
Hallgatói Szolgáltatások Digitalizációs Vezető /
Head Of Digital At Student Services

Hallgatói Életút és Alumni
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/alumni/
A csapat fő feladata az alumni stratégia megvalósítása, az alumni tagok toborzása. Mi szervezzük
a jubileumi oklevélátadót 50, 60, 65 és 70 éve diplomázott volt hallgatóinknak, és segítünk egyéb
évfolyamtalálkozók és alumni rendezvények megvalósításában is.
Az őszi és tavaszi félévben is megszervezzük az egyetemi állásbörzét, szorosan együttműködve a
BBC diákszervezettel, az ő ötleteik alapján igyekszünk minden rendezvényt új programokkal,
lehetőségekkel bővíteni. Emellett a szakmai gyakorlati és álláshirdetések is rajtunk keresztül
jutnak el a cégektől a hallgatókhoz.

Csaba Réka
csaba.reka@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói életút és alumni /
Hallgatói Életút És Alumni Vezető /
Head Of Student Career And Alumni Services
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,Bodnár Tekla
tekla.bodnar@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói életút és alumni /
Alumni Munkatárs

Havas Nóra
nora.havas@uni-corvinus.hu, job@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói életút és alumni /
Rendezvényszervező / Event Organiser

Kisiván Bernadette
bernadette.kisivan@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói életút és alumni /
Alumni Koordinátor / Alumni Affairs Coordinator

Dr. Szabó Júlia (Sipos Júlia)
julia.sipos@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói életút és alumni /
Kulturális Munkatárs / Cultural Fellow

Hallgatói Támogatás
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanacsadas-es-tamogatas/
Pszichológiai- és mentálhigiénés támogatás: Stresszkezelés, társas kapcsolati problémák,
megküzdési nehézségek, kommunikációs készségfejlesztés.

Karrier támogatás: Egyetemi karrierrel, szakmai kihívásokkal kapcsolatos segítségnyújtás,
pályaorientáció, karrier- és munkaerőpiaci tanácsadás.

Tanulás támogatás: Tanulásmódszertani tanácsadás, tanulási nehézségekkel kapcsolatos
elakadás, tanulási motiváció, teljesítményszorongás

Speciális igényű hallgatók támogatása: Fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók
tanulmányaiban és vizsgáikban való segítségnyújtás (személyi és tárgyi eszközökkel)
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Dr. Németh Marietta
marietta.nemeth@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Hallgatói Támogatás / Vezető/Head Of Student Support Services

Dömös-Lukács Szilvia
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Szakmai Asszisztens / Assistant
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Palkovits Nóra
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Vezető Pszichológiai Tanácsadó / Psychological Consultant And Team
Leade

Héjja Anna
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Pszichológiai Tanácsadó (Angol Nyelvű) / Psychological Consultant (In
English)

Illés Eszter
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Pszichológiai Tanácsadó (Angol Nyelvű) / Psychological Consultant (In
English)

Szatmáry-Czégényi Boglárka
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Pszichológiai Tanácsadó

Kispál Gergely
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Pszichológiai Tanácsadó (Angol nyelvű) / Psychological Consultant
In English And German)
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Perényi Andrea
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Vezető Pálya-és Karriertanácsadó / Career Consultant And Team Leader

Pintér Fanni
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Pálya- és Karriertanácsadó / Carrier Consultant

Dr. Gerencsérné Széles Zsuzsanna
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Munkaerőpiaci Tanácsadó / Carrier Consultant

Török Lilla
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Tanulás Támogatás / Tanulástanácsadó / Learning Efficency Consultant

Rózsa Melinda
disability@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Tanulás Támogatás / Egyetemi Fogyatékosügyi Koordinátor /
Disability Services Coordinator
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Czaba Eszter
studentsupport@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Támogatás /
Közösségi Koordinátor

Hallgatói Iroda
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/
A Hallgatói Iroda munkatársainak feladata, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban
szabályozott tanulmányi ügyek kezelése, a hallgatói törzs- és tanulmányi adatok nyilvántartása
és kezelése (NEPTUN hallgatói nyilvántartás vezetése), a beiratkozással kapcsolatos teendők
ellátása, az e-leckekönyvek kezelése, félévzárási munkálatok, ösztöndíjmutató meghatározása,
az állandó és ideiglenes diákigazolványok ügyintézése (kiadás, érvényesítés, bevonás), hallgatói
jogviszonyigazolás kiadása, aktív hallgatók leckekönyv hitelesítési kérelmének átvétele és kész
okirat kiadása, Corvinus Ösztöndíj, önköltség/költségtérítési díj kiírása a NEPTUN-rendszerben,
befizetéseinek ellenőrzése, tárgyfelvétellel kapcsolatos problémák kezelése; tanulmányokkal
kapcsolatos kérelmek átvétle, a döntés követően a határozat ismertetése a hallgatókkal, a
határozatok NEPTUN nyilvántartásban való rögzítése, a képzési-kimeneti követelményben
meghatározott nyelvvizsga-bizonyítványok ellenőrzése, kezelése, a záróvizsgára bocsátással
kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés, valamint a részképzésre/vendéghallgatói jogviszony
érkező hallgatókkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Mindezeken felül a hallgatók számára teljes körű szolgáltatás nyújtása a tanulmányaikkal,
tanulmányi előmenetelükkel, és lehetőségeikkel kapcsolatosan.
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Dr. Gyenge Magdolna
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Iroda /
Hallgatói Iroda Vezető / Head Of Students Office

Hallgatói pénzügyek






Tanulmányokhoz kötődő tételkiírások kezelése.
Fizetési felszólítások teljeskörű ügyintézése.
Behajtás indítás (Jog), behajthatatlan kezelés (GI).
Diákhitel ügyintézés.
Ösztöndíjprogramok kezelése (kiírás, utalást megelőző adminisztráció).

Decsiné Fehér Andrea
osztondij@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Pénzügyek /
Ügyintéző

Fekécsné Timár Anett
osztondij@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Pénzügyek

Kubecz Gabriella
osztondij@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Pénzügyek

Pufnyák Tamás
osztondij@uni-corvinus.hu

Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Pénzügyek
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Takács Brigitta
osztondij@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek

Neptun csoport






Operatív tantervek gondozása a programigazgatóságtól kapott instrukciók alapján.
Hallgatói statisztika adatainak betöltése/tisztítása/karbantartása.
Neptun időszakok beállítása.
Szakdolgozat benyújtáshoz támogató beállítások.
Nem induló kurzusok kezelése az intézetekkel együttműködve.

Egri Szabolcs Bence
neptun@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Iroda / NEPTUN Csoport /
Neptun Koordinátor

Horváth Ferenc
neptun@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Iroda /
NEPTUN Csoport / Neptun Rendszergazda

Pusztai Péter László
neptun@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Iroda /
NEPTUN Csoport / Rendszergazda

Tarjáni Gábor
neptun@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Iroda /
NEPTUN Csoport / Neptun Rendszergazda

33

Tóth Csaba
neptun@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói Iroda /
NEPTUN Csoport / Neptun Rendszergazda

Tanulmányi ügyek
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/
BA/BSc képzések, MA/MSc képzés, Hallgatói Mobilitás – Nemzetközi csereprogramok :
Közvetlen kapcsolattartás mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű hallgatókkal.
Part-time, szakmai gyakorlat, felvételi: Hallgatói ügyintézés, közreműködés a beiskolázási
tevékenységekben, duális képzések támogatása.

Marcalekné Kormos Cecília
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Hallgatói Ügyek Vezetője

Weigang Krisztina
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Tudás Menedzsment Szakértő

Keskeny Mónika
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Adminisztráció

Vig Sándorné
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Asszisztens
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Alapképzések
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/ba-bsc/






Közvetlen kapcsolattartás mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű BA/BSc képzések
hallgatóival.
Hallgatói tanulmányokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Hallgatói mobilitás szervezése – közvetlen kapcsolattartás a kimenő és a bejövő
hallgatókkal.
Minőségi tájékoztatás, valamint támogatás a folyamatok indítása és lebonyolítása
kapcsán.
Hallgatói élmény mérése a Tanulmányi Iroda munkája kapcsán.

Tornay Gáborné
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Részképzés (levelező) TE – sportmenedzser, Részképzés (nappali) TE –
sportmenedzser
Vendéghallgatói tanulmányok BA Nappali
Boros Emese
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Nemzetközi gazdálkodás (BA) angol, Sociology
Drevenyák Eszter
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Gazdálkodási és menedzsment (BA) angol, International Relations
Gyulayné Varju Ágnes
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Alapképzések
Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, Politikatudományok
Horváth Tünde
alapszakosok@uni-corvinus.hu
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Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Alapképzések
Kommunikáció és médiatudomány, Nemzetközi tanulmányok
Ihosné Müller Ágota
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések / Tanulmányi Előadó / Student Service Clerk
Nemzetközi gazdálkodás, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
Vidékfejlesztési agrármérnöki
Kosztolányiné Kovács Viktória
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések /
Tanulmányi Előadó / Student Service Clerk
Gazdálkodási és menedzsment
Rendi Tímea
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Pénzügy és számvitel
Szórádi Anikó
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Tanulmányi Előadó / Student Service Clerk
Alkalmazott közgazdaságtan, Emberi erőforrások
Varga Erika
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Gazdaságinformatikus
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Vargáné Bédy Margit
alapszakosok@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Alapképzések
Kereskedelem és marketing, Turizmus-vendéglátás

Mesterképzések
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/ma-msc/






Közvetlen kapcsolattartás mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű MSc képzések
hallgatóival.
Hallgatói tanulmányokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Hallgatói mobilitás szervezése – közvetlen kapcsolattartás a kimenő és a bejövő
hallgatókkal.
Minőségi tájékoztatás, valamint támogatás a folyamatok indítása és lebonyolítása
kapcsán.
Hallgatói élmény mérése a Tanulmányi Iroda munkája kapcsán.

Némedi-Winkler Barbara
mester@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Mesterképzések /
Mesterképzések Csoportvezető
Biztosítási és pénzügyi matematika, Nemzetközi tanulmányok, Részismeretek megszerzése
érdekében folytatott képzés MA nappali, Részismereti képzés BA Levelező, Részismereti képzés
BA Nappali

Csizmazia Ildikó
mester@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Mesterképzések
Pénzügy, Politikatudomány, Számvitel, Turizmus-menedzsment,
Gazdaságinformatikus

Koltai Melinda Judit
mester@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Mesterképzések
Közgazdálkodás és közpolitika, Közgazdasági elemző, Marketing, Nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás
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Marton Tamásné
mester@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Mesterképzések
Logisztikai menedzsment, Regionális és környezeti gazdaságtan, Vezetés
és szervezés,
Ellátásilánc-menedzsment

Menyhárt Nikolett Judit
mester@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Mesterképzések
Sociology; Communication and Media Science; Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás;
International Economy and Business; International Relations; Regional and Environmental
Economic Studies
Szabó Réka Krisztina
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu; student.office@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / MBA
Csoport
Gazdaságinformatikus, Közgazdálkodás és közpolitika, Közgazdasági
elemző,
Marketing mester angol nyelven, Pénzügy (angol)

Takács Tímea
mester@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Mesterképzések
Nemzetközi tanulmányok, Szociológia, Vállalkozásfejlesztés, Kommunikáció- és médiatudomány

Part time képzések
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/





Hallgatói ügyintézés a part-time képzésekben, executive és szakirányú programokban.
Közreműködés a beiskolázási tevékenységben.
A felvételi előkészítők és a felvételi eljárás szervezése és lebonyolítása.
Duális képzések támogatása.
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Récseiné Erdélyi Anett
part.time@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Part Time Képzések
Aktuárius szakértő, Aktuárius szakközgazdász, Energiagazdálkodási
specialista, Energiagazdálkodási szakközgazdász, HR Business Partner,
HR Business Partner szakközgazdász, Humánmenedzsment,
Humánmenedzsment szakközgazdász, Projektmenedzsment (fővállalkozás) specialista,
Projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász, Turisztikai fejlesztési menedzser,
Turisztikai fejlesztési szakközgazdász

Beszédes Ildikó
part.time@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Part Time Képzések / Programkoordinátor / Program Coordinator
Ingatlanmenedzser, Ingatlanmenedzser szakközgazdász, Közbeszerzési
menedzser szakközgazdász, Közbeszerzés-menedzsment, Gazdálkodási
és menedzsment, Vezetés és szervezés

Csabáné Csernus Szilvia
part.time@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / Part
Time Képzések
Jogász-közgazdász, Kutatási és innovációs menedzser, Kutatási és
innovációs szakközgazdász,
Mérnök-közgazdász, Orvos-közgazdász, Kereskedelem és marketing,
Gyógyszerész-közgazdász,

Lakati Kornélia
part.time@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Part Time Képzések
Üzleti adatelemző, Gazdaságinformatikus, Pénzügy és számvitel,
Pénzügy, Bankmenedzsment szakközgazdász, Bankmenedzsment
szakreferens, FINTECH menedzsment specialista, FINTECH
menedzsment szakközgazdász, Informatikai menedzsment (esti, 3
félév), Informatikai menedzsment szakközgazdász (3. félév)
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MBA csoport
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/mba/
Közvetlen kapcsolattartás mind a magyar nyelvű, mind az angol nyelvű MBA képzések
hallgatóival.

West Dorotea
mba@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / MBA Csoport Vezetője

O'Dowdné Gelencsér Katalin
mba@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Mesterképzések

Papp Lóránd
mba@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek / MBA
Koordinátor

Szakmai gyakorlat
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyiugyek/szakmai-gyakorlat/
Alapvetően a hallgatók kötelező szakmai gyakorlat ügyintézése:






együttműködési megállapodás, szakfelelős engedélyének együttes befogadása
a szakmai gyakorlatok adminisztrálása
együttműködési megállapodás aláíratása
vállalati példányok visszajuttatása a hallgatókkal
kötelező szakkmai gyakorlat végeztével a munkahelyi vezetői értékelések befogadása

Mindezeken felül a Hallgatói ügyfélszolgálat ellátása, és elektronikus kapcsolattartás a
hallgatókkal, egyetemi és vállalati partnerekkel.
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Stári Eszter
bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Szakmai Gyakorlat Ügyek / Szakmai Gyakorlat Koordinátor /
Internship Coordinator

Vankó Gábor
bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Szakmai Gyakorlat Ügyek / Szakmai Gyakorlat Referens / Internship
Officer
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Hallgatói mobilitás
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyiugyek/kulfoldi-cserefelevvel-kapcsolatban/





Erasmus+, CEEPUS, bilaterális cserehallgatók: bejövő hallgatók (csere) és kimenő
(Corvinus) hallgatók
Stipendium Hungaricum
Erasmus+ és Campus Mundi szakmai gyakorlat
Kreditmobilitás

Keszthelyi Doris Nóra
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Hallgatói Mobilitás Csoportvezető / Student Mobility Team Leader

Aczél Borbála
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Hallgatói Mobilitás - Nemzetközi Csereprogramok

Csentős Beáta
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás / Hallgatói Mobilitás Nemzetközi Csereprogramok

Kocsi Károly Zoltán
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Hallgatói Mobilitás - Nemzetközi Csereprogramok

Kovács Katalin
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Hallgatói Mobilitás - Nemzetközi Csereprogramok
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Lévai Blanka
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Nemzetközi Koordinátor / International Coordinator

Németh Mónika Viola
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Study Abroad Programkoordinátor / Study Abroad Program
Coordinator

Oli Tímea
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás

Vattay Zsófia
student.office@uni-corvinus.hu; creditmobility@uni-corvinus.hu
Hallgatói Szolgáltatások / Hallgatói ügyek / Hallgatói mobilitás /
Nemzetközi Koordinátor (Ügyintéző) / International Coordinator
(Associate)
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Felvételi csoport
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/miert-corvinus/



Közreműködés a beiskolázási tevékenységekben.
A felvételi előkészítők és a felvételi eljárás szervezése és lebonyolítása.

Jánoki Miklós
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Felvételi ügyek

Vig Dorottya
hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu
Elnöki Szervezet / Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek /
Felvételi Ügyek /
Koordinátor
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Kollégiumok

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgáz Campusának irányítása alatt az alábbi kollégiumok
működnek.




Földes Ferenc Kollégium,
Kinizsi Kollégium,
Tarkaréti Kollégium,

A Kollégiumok megközelítőleg 1100 fő részére tudnak férőhelyet biztosítani, 2-3, esetenként 4 és
5 ágyas szobákban. A kollégiumi férőhelyek feltöltése felvételi eljárás keretében történik,
bővebben a Kollégiumi felvételi eljárás rendjének részleteiről az aktuális pályázati kiírások,
valamint a II.III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat vonatkozó melléklete nyújt

tájékoztatást.
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Földes Ferenc Kollégium
1092 Budapest, Ráday utca 43-45.; +36 1 482 7585
foldeskoli@uni-corvinus.hu
A 2007-ben PPP konstrukcióban felújított közel 300
fős Földes Ferenc Kollégium a Közgáz Campus
Főépületétől 10 perc sétával érhető el a Ráday
utcában.
A hatemeletes épületben a 2, 3 illetve 4 ágyas
szobákat úgy alakították ki, hogy két szobának van
egy közös vizes blokkja (mosdó, zuhanyzó, WC),
aminek tisztán tartása a lakók közös feladata.
Emeletenként van mosó-vasaló szoba 2-2 db
automata mosó- és szárítógéppel, valamint konyha 2
db villanytűzhellyel, mikrohullámú sütővel és kamra
zárható konyhaszekrényekkel.
Egyéb szolgáltatások:
Minden szobában hallgatónként internet-csatlakozási
végpont
 TV szoba
 Klubhelyiség (Közgarden)
 Aulában ping-pong asztal, társalgó





2 db tanulószoba
Kerékpártároló
Konditerem
2 db akadálymentes szoba, betegszoba

Az épületben kapott elhelyezést a TEK (Társadalomelméleti Kollégium), FAKT (Fiatal Autonóm
Közgazdászok Társasága Szakkollégium), valamint GYDSZ (Gyakorlati Diplomácia
Szakkollégium).
Minden szakkollégium külön irodával rendelkezik, a TEK szakkollégiumnak még egy közösségi
terme és a könyvtára is megtalálható az épületben.
A kollégium elérhetőségei: 1092 Budapest, Ráday utca 43-45.; +36 1 482 7585 foldeskoli@unicorvinus.hu

Kinizsi Kollégium – nem található elérhető kép
1092 Budapest, Kinizsi utca 2-6.; +36 1 482 7588; kinizsikoli@uni-corvinus.hu
A 400 fős Kinizsi Kollégium az Egyetem Központi épületének szomszédságában, zömében
kétágyas elhelyezést biztosít két hétemeletes kollégiumi szárnyban.
Minden szintjén vasalósarok, mikrohullámú sütővel, valamint gáztűzhellyel felszerelt konyha és
személyre szóló konyhaszekrény áll a hallgatók rendelkezésére. A felújított tusolók, valamint a
mosóhelységek jól felszereltek, automata mosógépek segítik a mindennapi tisztálkodást és a
személyi higiéniát.
Egyéb szolgáltatások:


számítógépterem,
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tanulószoba,
minden szobában internet csatlakozási lehetőség,
kiegészítő szolgáltatásként wifi hálózat,
az aulában, valamint a tanulószobában televízió,
az alagsorban tornaterem, kondicionáló terem üzemel a Testnevelési és Sportközpont
irányítása alatt,
továbbá az alagsorban található az AfriCafe Club KinizsiAfriCafe Club, mely büfé- és
szórakozóhelyként működik.

A közelben található Egyetemi Központi Könyvtár garantálja a hallgatók jó felkészülését. Az
épület biztonságát a kiépített tűzjelző rendszer, valamint a kártyás beléptető- és
kamerarendszer biztosítja. A Kinizsi Kollégiumban kap elhelyezést az EVK Szakkollégium.
A kollégium elérhetőségei: 1092 Budapest, Kinizsi utca 2-6.; +36 1 482 7588; kinizsikoli@unicorvinus.hu

Tarkaréti Kollégium – nem található elérhető kép
1106 Budapest, Tarkarét u. 6.; +36 1 262 4511; tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu
A több mint 400 fő befogadására alkalmas kollégium Budapest X. kerületében található, 15
percre a kék (Kőbánya-Kispest) és a piros (Örs Vezér tere) metró végállomásától. Az első éves
hallgatók itt kaphatnak elhelyezést.
Az épület a X. kerület keleti részén, Kőbánya-Kertváros tövében fekszik. Nyugodt és csendes zöld
környék veszi körül a területet.
A hallgatók 3 ágyas szobákba laknak, amihez előszoba, hideg-melegvizes mosdó és
gardróbszekrény is tartozik. Az elmúlt évek felújításai során a kollégiumi szobák mintegy fele
teljesen megújult. Minden szobában található internet-csatlakozási végpont, valamint Wifi
hálózat is működik. Az emeleteken található női és férfi vizesblokk (fürdő és toalett),
villanytűzhellyel és mikrohullámú sütővel ellátott konyha.
Egyéb szolgáltatások:








Könyvtár
Számítástechnikai terem (internet)
Büfé
Konditerem (2017-ben kialakított és jól felszerelt)
Mosási–szárítási lehetőség
Tanulószoba
Kosárlabda és focipálya.

Az épület biztonságát a kiépített tűzjelző rendszer, valamint a kártyás beléptető- és kamera
rendszer biztosítja.
A kollégium elérhetőségei: 1106 Budapest, Tarkarét u. 6.; +36 1 262 4511;
tarkakolititkarsag@uni-corvinus.hu
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Egyetemi szervezeti egységek Könyvtár

A Közgáz Campus könyvtára
A könyvtár a sikeres tanuláshoz és kutatáshoz szükséges gyűjteménnyel és szolgáltatásokkal várja a
hallgatókat. A Könyvtár budapesti telephelyén a C épület első emeletén belépve 4 olvasóterem, 2
számítógép-terem és 6, a csoportos tanulást szolgáló, online lefoglalható konzultációs szoba áll a
hallgatók rendelkezésére.

Szolgáltatások:








egyéni és csoportos tanulási tér
kölcsönzés
segítség és tanácsadás következő területeken
szakirodalom keresés
hivatkozások
plágium elkerülése
szakdolgozatírási tudnivalók

Gyűjtemény







tankönyvek
több százezer nyomtatott könyv ez egyetem tudományterületein
tízezer online szakfolyóirat
e-könyvek
üzleti és statisztikai adatbázisok
egyetemi saját gyűjtemények (oktatók publikációi, disszertációk, szakdolgozatok...)

Nyitva tartás:
hétfő - péntek 8.00 - 21.00
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szombat 10.00 - 16.00

Honlap
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
Kapcsolat
library@uni-corvinus.hu
+36 1 482 7017, +36 1 482 7020

A Székesfehérvári Campus könyvtára
A Székesfehérvári Campuson a könyvtár a B épület második emeletén kapott helyet. 23
számítógéppel és 54 tanulóhellyel várja a hallgatókat. Nagyszerű lehetőséget nyújt az egyéni és

csoportos tanuláshoz.
Szolgáltatások







kölcsönzés – önkiszolgáló kölcsönzőpult segítségével
e-mailes emlékeztetők a kölcsönzési határidőről
saját eszközök csatlakoztatása az egyetemi hálózathoz
adatbázisok használata
előre foglalható tanulószoba a csoportos tanuláshoz
konzultációs lehetőség, segítség nyújtás – források használatához, hivatkozások
kezelésében, szakdolgozat íráshoz

Nyitva tartás:
hétfő – péntek 10.00 – 18 .00

Kapcsolat
szc.konyvta@uni-corvinus.hu
+36 30 390 6021
+36 30 390 5379
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Egyetemi szervezeti egységek ISZK – Informatikai Szolgáltató
Központ (ISZK)
A Corvinuson az ISZK biztosítja az informatikai infrastruktúrát központosítottan. Az elérhető
informatikai szolgáltatásokról itt található részletes leírás.








Felhasználói fiók aktiválása: cusman.uni-corvinus.hu
WiFi SSID: Cornet-EAP
Beállítási segédlet: wifi.uni-corvinus.hu
Microsoft 365 bejelentkezés: office.com
Technikai segítségnyújtás: helpdesk@uni-corvinus.hu Sóház 110
Honlapunk: iszk.uni-corvinus.hu
Számítógépes laborok nyitva tartása: hétfőtől – péntekig 8:00–21:30, szombaton 8:0017:30

Legfontosabb szolgáltatások:
Cusman
Corvinusos fejlesztésű központi felhasználókezelő rendszer. A Cusman szinkronizálja a
jelszavakat, hogy mindenhova ugyanazzal lehessen belépni, kivétel a Neptunba! Első
alkalommal a felhasználónak kell aktiválnia a fiókját a cusman.uni-corvinus.hu oldalon.

WiFi
Két WiFi hálózat érhető el az egyetemen, a Cornet-EAP és az Eduroam. Mindkét hálózatról
ugyanazokat a szolgáltatásokat lehet elérni. Az Eduroam a világ számos helyén biztosít
internetelérést.

Microsoft 365
Az office.com oldalon bejelentkezve érhető el a hivatalos egyetemi levelezést, a távoktatásban
használt Teams kollaborációs felületet, valamint a saját eszközre telepíthető Office program
(Word, Excel, PowerPont) letöltésének lehetőségét.

Biztonság
A jelszó kiadása mások számára sohasem célszerű. Az adatokat bekérő üzeneteknél mindig
érdemes gondosan megvizsgálni a feladót és a honlapot, ahova a link mutat, hogy az unicorvinus.hu tartományban legyen. Egy betű eltérést nehéz észrevenni, ezért előszeretettel
használják az adathalászok ezt a módszert.
Körültekintőnek kell lenni, mert a megszerzett adatokkal visszaélhetnek, és akár
bűncselekményeket is elkövethetnek az adott személy digitális azonosságával.
A biztonság érdekében a jelszót évente meg kell változtatni.
AZ ISZK által üzemeltetetett, de tartalmilag megosztott szolgáltatások

Neptun
Programmenedzsment
Hallgatói Szolgáltatások
neptun@uni-corvinus.hu
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Moodle
Tanárképző és Digitális Tanulási Központ TDTK Sóház földszint 16.
36/1-482-7495
moodlehelpdesk@uni-corvinus.hu
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Sportolási lehetőségek
Testnevelési és Sportközpont
A Testnevelési és Sportközpont rövid története
A 2003-tól Budapesti Corvinus Egyetem néven működő intézmény Testnevelési és
Sportközpontjának vezetője 2013. július 1-jétől Vladár Csaba.
A Testnevelési és Sportközpont a tanórán belüli sportolási lehetőségek színes palettáját kínálja
fel. Az egyetem hallgatói térítéses és térítésmentes opciók közül választhatnak, miközben olyan
különleges edzési formákkal ismerkedhetnek meg, mint a kajak-kenu, jujutsu, vagy zenés
gimnasztika.
Az alapképzés első félévében a térítésmentes órák mellett a tenisz, valamint streching tárgyak
közül választhat a hallgató; a fizetésköteles testnevelés órák csupán egy teljesített félév után
opciók. Ilyen például az aikido, a jóga és a társastánc. Természetesen van lehetőség a két félév
kötelező testnevelés abszolválását követő további testedzésre is; az aktuális félévre
meghatározott díjszabás mellett bármely ingyenes óra látogathatóvá válik a hallgatók számára.
Ezen felül a Kinizsi Kollégiumban működő konditerem képzési formától függetlenül várja az
Egyetem polgárait, az ötalkalmas bérlet 2500 Ft-os, míg a tizenötalkalmas 5000 Ft-os áron
váltható meg a Testnevelési és Sportközpontban (Közraktár utca 4-6. V. emelet 509-es szoba)
Balogh Adrienn ügyintézőnél.
A Testnevelési és Sportközpont hatásköre alá tartozik a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjának
megítélése, melynek célja a tanulmányaiban és sportteljesítményében is kimagasló
eredményeket elért hallgatók támogatása. Az ösztöndíjról bővebben a Testnevelési és
Sportközpont oldalán olvasható.
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Intézetek
Gazdaság- és Közpolitika Intézet
A Gazdaság- és Közpolitika Intézet 2015-ben jött létre több, hasonló profilú - már a korábbi
évtizedekben is intenzív oktatási és kutatási kapcsolatban álló - tanszék bázisán. Az Intézetet
alkotó oktatási egységek közös szervező elve a tág értelemben vett közszektor kormányzásának
(public governance) kutatás-orientált, magas tudományos sztenderdeken nyugvó, de problémaés alkalmazás-orientált, a közgazdaságtan és a közpolitika-tudomány mellett számos más társdiszciplína eredményeit felölelő, multi- és interdiszciplináris kutatása és oktatása.

Az Intézet igazgatója: prof. Hajnal György
Az Intézethez tartozó tanszékek:





Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék (tanszékvezető: Dr. Gulácsi László egyetemi
tanár)
Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszék (tanszékvezető: Takács Tibor egyetemi
docens)
Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék (tanszékvezető: Dr. Hajnal György egyetemi
tanár)
Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék (tanszékvezető: Dr. Rosta Miklós
egyetemi docens)

Informatika Intézet
A Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézete elsődlegesen a gazdaságinformatika
szakterület oktatásával és kutatásával foglalkozik. Gazdaságinformatika alatt a tágabb
értelemben vett üzleti (gazdálkodási, közgazdasági, közszolgálati, vagy közigazgatási
tevékenységek) és informatikai fejlesztések és alkalmazások kapcsolódása, metszete értendő. Az
oktatási tevékenység jelentős részét a gazdaságinformatikus programok teszik ki.
A gazdaságinformatikus képzési programok célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a
korszerű informatikai megoldások alkalmazására az üzleti és igazgatási tevékenységek széles
skáláján, tehát képesek a szélesebb értelemben vett üzleti területeken vezetési és döntéshozatali
problémákat megérteni és ezekre megfelelő választ adni, beleértve azt is, hogy ezekre
informatikai, vagy nem informatikai válasz szükséges (pl. folyamatszervezés, munkaszervezés
vs. egy új informatikai rendszer).

Az Intézet igazgatója: dr. Kő Andrea
Az Intézethez tartozó tanszékek:




Infokommunikációs Tanszék – tanszékvezető: Dr. Urbán Ágnes, egyetemi docens
Információrendszerek Tanszék – tanszékvezető: Dr. Szabó Zoltán, egyetemi docens
Számítástudományi Tanszék – tanszékvezető: Dr. Fodor Szabina, egyetemi docens

Közgazdaságtan Intézet
Az Intézet tevékenységi körébe egyrészt a gondozott alap- és mesterszakok nemzetközileg is
versenyképes, magas szintű oktatása, másrészt a mikro- és makroökonómia témaköreibe eső
kutatások tartoznak. Oktatási programjának célja, hogy a hallgatók a szaktárgyi ismereteken
túlmutató, nemzetközi színvonalú tudást, szemléletmódot sajátíthassanak el. Az Intézet
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programjai ötvözik a probléma-alapú, az empirikus irányultságú, valamint a kiscsoportos és az
egyéni tanuláshoz igazított módszereket.

Az Intézet igazgatója: Major Klára

Kommunikáció és Szociológia Intézet
A Kommunikáció és Szociológia Intézet az érző és cselekvő embert, a társadalmi
felelősségvállalást helyezi középpontba mind a hallgatók képzési folyamatában, mind a kutatásai
során. Képzési programjai a jövőbe tekintenek, a jövő emberi készségeire készítenek fel.
Kommunikáció- és médiatudomány képzésünk a tudományág neves képviselőivel, a gazdasági
szakértelem bevonásával, pszichológiai ismeretekkel, professzionális médiastúdióval nyújt
versenyképes tudást a szervezeti és a közéleti, valamint a nemzetközi kommunikáció területén.
Az országban egyedülálló módon a szakos tanulmányok mester-, majd doktori szinten is
folytathatók.
Szociológia szakos hallgatóink széles körű társadalomtudományi képzésben részesülnek,
elsajátítják a korszerű, a gyakorlati életben is használható elméleti és módszertani ismereteket.
Mind alap-, mind mesterszakos hallgatóink számára folyamatosan lehetőséget biztosítunk a
bekapcsolódásra az Intézet által gondozott hazai és nemzetközi kutatási projektekbe.
Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszékünk a viselkedés-, a szociál- és a
munkapszichológia területén ad értékes tudás- és szemléletbeli többletet társadalomtudományi
szakjainkhoz.
A BCE társadalomtudományi képzései rendre vezetik a hazai mértékadó rangsorokat.
Képzésünk az első a hallgatói kiválóság alapján, oktatóink a hazai tudományos és szakmai
közélet ismert és elismert tagjai, intézeti közéletünk számos vonzó ösztöndíj- és kutatási
lehetőséget, versenyt kínál a hallgatók számára.

Az Intézet igazgatója: Prof. Dr. Aczél Petra
Az Intézethez tartozó tanszékek:




Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék (tanszékvezető: Dr. Veszelszki Ágnes
egyetemi docens)
Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszék (tanszékvezető: Dr. Sass Judit egyetemi
docens)
Szociológia és Társadalompolitika Tanszék (tanszékvezető: Dr. Bartus Tamás egyetemi
tanár)

Marketing Intézet
A Corvinus Egyetem Marketing Intézete (MI) a marketing, marketingkutatás,
marketingkommunikáció, fogyasztói magatartás és turizmus területekhez kapcsolódó
tantárgyak oktatásáért és a területeken történő tudományos és gyakorlatorientált kutatásokért
felel. Az egyetem BA-képzései közül az intézet a Kereskedelem és marketing alapszakának,
Turizmus menedzsment alapszakának, valamint a Gazdálkodási és menedzsment alapszakon az
Üzleti kommunikáció szakirányának felelőse. A Corvinus MSc-képzései közül a Marketing és a
Turizmus mesterszakok tartoznak az intézet hatáskörébe.

Az Intézet igazgatója: Gyulavári Tamás
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Az Intézethez tartozó tanszékek:





Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
Marketingmenedzsment Tanszék
Turizmus Tanszék

Matematikai és Statisztikai Modellezés Tanszék
Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet alapvetően a gazdaságmodellezés tudományos
igényességű művelését, illetve az ehhez vezető út átadását tekinti céljának. A
gazdaságmodellezés hosszú múltra tekint vissza az egyetemen belül, jellemzően az intézet (és
jogelődjei) köré csoportosult. A gazdaságmodellezési tevékenység sokszínű, több területen is
viszonyítási pontként tekintenek az intézeti kollégák munkásságára.

Az Intézet igazgatója: Ágoston Kolos Csaba
Az Intézethez tartozó tanszékek:



Operációkutatás és aktuárius tudományok Tanszék – tanszékvezető: Dr. Kovács
Erzsébet, egyetemi tanár
Statisztika Tanszék – tanszékvezető: Dr. Sugár András, egyetemi docens

Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Az Intézet kiemelt célja, hogy multidiszciplináris társadalomtudományi eszközökkel
foglalkozzon a 21. század kihívásaival. Értéknek tartja azt a sokszínűséget, amely az oktatásikutatási témák szintjén az Intézetben megjelenik, ugyanakkor kiemelt figyelmet szentelünk az
alábbi területek fejlesztésének

Az Intézet igazgatója: dr. Csicsmann László
Az Intézethez tartozó tanszékek:





Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék – tanszékvezető: Dr.
Salamin Géza, egyetemi docens
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék - tanszékvezető: Dr. Csicsmann László, Intézetvezető
egyetemi docens
Politikatudományi Tanszék – tanszékvezető: Dr. Gallai Sándor, habilitált egyetemi
docens
Világgazdasági Tanszék

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet
Az intézet egyik fő célja a hallgatók felkészítése olyan korszerű, nemzetközi követelményeknek
megfelelő közgazdasági műveltséghez, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz tartozó elméleti
ténybeli és módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek az adatok valósághű
előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és
számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések
meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és
módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és
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regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési
céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési
folyamatok koordinálására, a tanuló rendszer létrehozására.

Az Intézet igazgatója: Dr. Lukács János
Az Intézethez tartozó tanszékek:







Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Gazdaságetika Központ
Gazdasági Jogi Tanszék
Pénzügy Tanszék
Pénzügyi Számvitel Tanszék
Vezetői Számvitel Tanszék

Vállalatgazdaságtan Intézet
A Vállalatgazdaságtan Intézet a vállalati stratégia és működés kérdéseivel foglalkozó egyetemi
oktató- és kutatóhely. Megközelítésünkre a felsővezetői nézőpont és az érintett (stakeholder)
szemlélet kiemelkedően jellemző. Az Intézet számára egyaránt fontos a hallgatóinkkal, a
felsőoktatási intézményekkel és az üzleti élet szereplőivel ápolt kapcsolat.

Az Intézet igazgatója: Dr. Czakó Erzsébet
Az Intézethez tartozó tanszékek:





Döntéselmélet Tanszék – vezetője Gáspár Judit PhD, egyetemi adjunktus
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék – vezetője Demeter Krisztina, PhD,
egyetemi tanár
Üzleti Gazdaságtan Tanszék – vezetője András Krisztina, PhD, egyetemi docens
Versenyképesség Kutató Központ – igazgatója Chikán Attila, DSc, professzor emeritus

Vállalkozásfejlesztési Intézet
A Vállalkozásfejlesztési Intézet 2005-ben alakult meg a Gazdálkodástudományi Karon. Célja
olyan szervezeti egység létrehozása volt, amely tevékenységének középpontjában – az élenjáró
nemzetközi trendekhez hasonlóan – a vállalkozások alapításának, működtetésének és
fejlesztésének elméleti és gyakorlati kutatása és oktatása áll. Az Intézethez tartozó tanszékek
oktatási és kutatási területei erősen kötődnek a vállalkozások működtetéséhez, azok tervezési,
információs, pénzügyi és operatív tevékenységirányítási hátterét teremtik meg. A magas
színvonalú oktatás záloga a magas színvonalú kutatás. Az intézet által lefedett szakterületek
megtermékenyítően hatnak egymásra.

Az Intézet igazgatója: Dr. Virág Miklós
Az Intézethez tartozó tanszékek:






Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
Stratégia és Projektvezetés Tanszék
Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
Kisvállalkozás-fejlesztési Központ
Nemzetközi Gazdálkodási Kutatóközpont
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Vezetéstudomány Intézet
A Gazdálkodástudományi kar meghatározó egységeként a Vezetéstudományi Intézet több
képzési programnak felelőse. E programoknál nemcsak az oktatásban vesz részt, de a képzés
egészét vagy annak egy részét is koordinálja.
Az Intézet gondozza az egyetem legnagyobb létszámmal induló alapszintű (bachelor) szakjának,
a Gazdálkodási és menedzsment alapszaknak a Humán erőforrások fejlesztése specializációját,
emellett 2016-tól az Emberi erőforrások alapszak felelőse is a Vezetéstudományi Intézet.
A Vezetés és szervezés mesterszak az Intézet zászlóshajója, nappali és esti tagozaton is elindult,
valamint az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karával kettős diplomát adó
képzéssel is rendelkezik.

Az Intézet igazgatója: Dr. Drótos György
Az Intézethez tartozó tanszékek:





Szervezeti Magatartás Tanszék
Vezetés és Kontroll Tanszék
Vezetés és Stratégia Tanszék
Vezetés és Szervezés Tanszék

57

Doktori Iskolák

A doktori képzés lényege a sikeres kutatóvá válásra való felkészülés, mindazon elméleti,
módszertani és kommunikációs ismeretek elsajátítása, amelyek hozzájárulnak a doktori
értekezés elkészítéséhez, a fokozatszerzéshez előírt követelmények teljesítéséhez. A doktori
képzés ugyanakkor egy hosszabb szocializációs folyamat kezdete, a kutatói, oktatói létformába
történő bevezetés meghatározó fázisa.
A négy doktori iskolában megvalósuló képzés alapvetően a társadalomtudományokhoz kötődik,
azonban a Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola a műszaki tudományokhoz
sorolt ismereteket is közvetít. Minél mélyebben vizsgálódunk egy–egy doktori iskola
megismerése során, láthatjuk, hogy a gazdálkodás– és szervezéstudományoktól, az informatikai
tudományokon, a közgazdaságtudományokon, a politikaitudományokon, valamint a szociológiai
tudományokon át egészen a média–és kommunikációs tudományokig rendkívül színes a kínálat
tudományági palettája.
A képzés kizárólag nappali munkarend szerint zajlik, a doktori iskolákban ösztöndíjas és
önköltséges státuszú hallgatók tanulnak, de utóbbiak különböző ösztöndíjakra pályázhatnak
(például MNB Kiválósági Ösztöndíj, Stipendium Hungaricum Ösztöndíj). A képzés nyelve a
magyar és az angol, a kurzusok többsége az egyre növekvő számú külföldi hallgatóra épülő
nemzetköziesedési folyamat miatt angolul folyik.
A doktori iskolákat nemzetközi szinten is elismert professzorok vezetik, akik rendelkeznek az
MTA doktora címmel, őket programigazgatók és specializációvezetők segítik.
A doktori iskolák autonóm önkormányzattal rendelkezik. A DÖK A Budapesti Corvinus Egyetem
doktorandusz hallgatóinak hivatalos érdekképviseleti szervezete, amely ellátja az Egyetemen
doktori képzésben részt vevő hallgatók intézményi képviseletét.
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A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskoláinak vezetői:




Dr. Rostoványi Zsolt – az Egyetemi Doktori Tanács elnöke
Dr. Michalkó Gábor – a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója
Petrovics Nándor – a Doktorandusz Önkormányzat elnöke

A Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolái:





Gazdálkodástani Doktori Iskola
Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskola
Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskola
Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola

A Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelőd intézményeiben eddig mintegy 1500 hallgató
szerzett PhD fokozatot és több százan vannak olyanok, akik folyamatosan dolgoznak a doktori
értekezésük benyújtásának előkészítésén.
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