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         Jelentkezéskor bekérendő adatok 

2021. évi felvételi eljárás  
határon túli kihelyezett képzéseihez  

jelentkezési határidő: 2021. június 15. 
Személyes adatok 
 

Jelentkező viselt neve:…………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………….………………….………………………………………………………………. 

Születési dátum: ………. év …………. hó ………… nap 

Születési hely (ország):…………………………………….……………………………………………….………………………………… 

Születési hely (település):………………………………………………………………………….……………………………………….. 

Neme: Férfi  /  Nő 

Állampolgárság:………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

Tanulói/hallgatói azonosító:……………………………………………………………………………………………………………….  

(ha magyarországi középiskolában érettségizett, vagy itthoni felsőoktatási intézményben szerezte a diplomáját) 

 

Lakóhely 
 

Ország: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Irányítószám: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Város (község): ………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Cím (utca, tér, stb.): …………………………………………………….………..………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási hely (csak abban az esetben kell kitölteni ha nem egyezik a lakóhellyel) 
 

Ország: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Irányítószám: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Város (község): ………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Cím (utca, tér, stb.): …………………………………………………….………..………………………………………………………….. 

 

Értesítési cím (csak abban az esetben kell kitölteni ha nem egyezik a lakóhellyel) 
 

Értesítési név: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ország: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Irányítószám: ………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

Város (község): ………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Cím (utca, tér, stb.): …………………………………………………….………..………………………………………………………….. 
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Elérhetőségek 

 
E-mail cím: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

Telefonszám:  ………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
 

Mobiltelefonszám:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jelentkezés 
intézmény (kar) 

betűkódja 
szak megnevezése 

képzési 
szint 

munkarend 
finanszírozási 

forma1 

CORVINUS 
kereskedelem és marketing 
(Révkomárom) 

A N  

 

Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsga2 
Jelentkezem Felsőoktatási Szakmai 

Vizsgára*(FFSZV, lásd a tájékoztató alább) 
Választott FFSZV vizsgatantárgy* 

igen      /      nem magyar  /  történelem   /   matematika 

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni. 

 

Középiskolai adatai 
 

Középiskola típusa: …………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Külföldi ország: …………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Középiskolai osztály munkarendje*: Nappali / Esti / Levelező 

Érettségi bizonyítvány megszerzésének dátuma: ………. év …………. hó ………… nap 

Az érettségi bizonyítvány nyomdai sorszáma:  …………………………………………………………………………………. 

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni. 

 

Csatolt dokumentumok 
típusa darab 

érettségi bizonyítvány  

középiskolai bizonyítvány  

felsőfokú oklevél  

nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

egyéb  

  

  

  

 
Dátum: ………. év …………. hó ………… nap 

……………………………………………………………. 

a jelentkező aláírása  
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1) A felvétel és a képzés finanszírozásának sajátosságai a Budapesti Corvinus Egyetemen 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (10) bekezdése alapján a 

Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban: CORVINUS) az intézmény által finanszírozott ösztöndíjas képzést 

indít. Az Ösztöndíj forrását a CORVINUS fenntartója, azaz a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány biztosítja. 

A képzésekre a fentiek értelmében  

a) Corvinus ösztöndíjas hallgató vagy  

b) önköltséges hallgató 

nyerhet felvételt. A CORVINUS által kiírt Corvinus ösztöndíj pályázat feltételeiről az alábbi oldalon olvashat: 

Budapesti Corvinus Egyetem - Corvinus Ösztöndíjprogram (uni-corvinus.hu) 

A Corvinus Ösztöndíj célja az ösztöndíjat elnyert hallgató által fizetendő féléves díj (továbbiakban: önköltség) 

Egyetem általi átvállalása. A Corvinus Ösztöndíj nem minősül az Nftv. szerinti állami ösztöndíjnak. A Corvinus 

Ösztöndíj feltételrendszerét a CORVINUS Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata 21.§-a alapján kiírt – fenti 

linken elérhető – pályázat tartalmazza.  

Az Egyetem a Corvinus Ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Corvinus Ösztöndíj feltételeire kiterjedő képzési 

szerződést köt. A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a szerződés aláírása.  

Támogatott képzésben folytatható tanulmányok ideje 

Támogatott félévek maximális száma: Az ösztöndíj legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti 

követelményeiben meghatározott képzési időre, fogyatékossággal élő hallgatók esetében képzési idő plusz egy 

félévre vehető igénybe. 

Jogosultsági időszak: A jogosultsági időszak, amelyen belül a támogatott félévek maximális száma igénybe 

vehető, a képzési idő plusz egy félév (vagyis a képzés során egy passzív félév megengedett). A jogosultsági időszak 

további egy félévvel meghosszabbítható a hallgató kérelmére különösen méltányolható indokok fennállása 

esetén. Igy különösen tartós betegség, gyermekvállalás, külföldi csereprogramokban való részvétel miatti 

tanulmányi idő hosszabbodás esetében azzal, hogy a támogatott félévek száma továbbra sem haladhatja meg a 

támogatott félévek maximális számát. 

Jelentkezés és besorolás Corvinus Ösztöndíjjal támogatott, valamint önköltséges képzésre 

A felsőoktatási felvételi jelentkezés során a jelentkezőknek meg kell jelölniük, hogy milyen finanszírozási 

formában szeretnének felsőoktatási tanulmányokat folytatni. (Támogatott vagy önköltséges; mindkét forma 

megjelölhető a jelentkező által megválasztott sorrendben). 

Az adott meghirdetett képzésnél a finanszírozási forma oszlopban az „A" betűjeles képzést kell annak a 

jelentkezőnek megjelölnie, aki Corvinus Ösztöndíjjal támogatott képzésre kíván felvételt nyerni, Corvinus 

Ösztöndíjra pályázik.  

Az „A” finanszírozási formára felvételt nyert jelentkezők esetében a döntés tartalmazza, hogy a jelentkező az 

Nftv. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti önköltséges finanszírozási formára, Corvinus Ösztöndíjprogram 

keretében nyert felvételt. 

Annak a jelentkezőnek, aki a képzésre jelentkezés során az önköltség megfizetését vállalja, a „K" betűjeles 

képzést kell megjelölnie. 

  

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/corvinus-osztondijprogram/
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2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga  

A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai 
vizsgával teljesítheti 

• a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és 

• a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt 
legalább 45%-os eredményű vizsgával kiválthatja, ha az adott tantárgyból 

• a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában 
vizsgaeredménnyel, 

• valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy 
Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel, 

• nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy 

• az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi 
bizonyítványában vizsgaeredménnyel 

rendelkezik. 
 
A székhelyen kívüli képzésre vonatkozó felvételi eljárás során az Egyetem a vizsgára történő jelentkezés 
feltételeinek fennállását ellenőrzi. 
 
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi 
vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi 
vizsgatárgyaktól. 
 
A vizsgát a jelentkező csak az Egyetem által kiküldött behívó és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, 
pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség. 
 
A székhelyen kívüli képzésre történő jelentkezésnél a kiválasztott székhelyen kívüli képzést meghirdető 
felsőoktatási intézmény – a meghirdetett felvételi/érettségi követelményeket figyelembe véve – listában 
határozza meg, hogy a jelentkező mely érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból tehet felsőoktatási felvételi 
szakmai vizsgát. E listából választhat a jelentkező. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés 
határidejét és módját az érintett felsőoktatási intézmény határozza meg. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 
térítésmentes. 
 
Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak az adott felsőoktatási 
intézmény fogadja el, melyben azt a jelentkező letette.  
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolításának időbeli ütemezéséről az 
érintett felsőoktatási intézmények döntenek.  


