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     AOF  Mester  Saját vizsgák  Vizsgaidőpontok  Vizsgaidőpontok (utólagos kiegészítés)  Vizsgákkal kapcsolatos utólagos
kiegészítés

CORVINUS — FI43814

CORVINUS
Budapesti Corvinus Egyetem
CORVINUS felvehető kapacitásszáma: 7419 fő.

Település
Felvehető (fő)

Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás
Budapest 5624 1355 0

Székesfehérvár 355 85 0

Összesen 5979 1440 0

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat
tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az
egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál
olvashatóak.

CORVINUS
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:

1093 Budapest, Fővám tér 8.
 •  Telefon: (1) 482-5559

 
FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:

•  E-mail: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
 •  Honlap: https://www.uni-corvinus.hu/
 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
 (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási

Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Figyelem! Az egyes szakok felvételi követelményeként meghatározott emelt szintű érettségi követelményeit a felvételi tájékoztató 1. sz.
táblázatában találhatja meg.

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
 szint
Munka-

 rend
Fin.

 forma Meghirdetett képzés
Önköltség

(félév)
Képz. idő

 (félév)
Kapacitás

 min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények
a pontszámításhoz

Képz.
 terület

Pontsz.
fels. okl.

IGEN/NEM

Pontsz.
foksz. okl.
IGEN/NEM

A N A alkalmazott közgazdaságtan
(magyar nyelven) támogatott

6

20 < 100
matematika (E) és

 gazdasági ismeretek v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy
ágazaton belüli
specializáció szakmai
érettségi
vizsgatárgy(14) v. egy
idegen nyelv(18) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(15)

GAZD I N

A N K alkalmazott közgazdaságtan
(magyar nyelven) 480 000 Ft 5 < 50 GAZD I N

A N A alkalmazott közgazdaságtan
(angol nyelven) támogatott

6

10 < 30 GAZD I N

A N K alkalmazott közgazdaságtan
(angol nyelven) 800 000 Ft 5 < 30 GAZD I N

A N A
gazdálkodási és menedzsment
(magyar nyelven) (Budapest)
(1)(3)

támogatott

7

20 < 450
kettőt kell választani:
földrajz v. gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi

vizsgatárgy(12) v. egy
ágazaton belüli
specializáció szakmai
érettségi
vizsgatárgy(14) v. egy
idegen nyelv(18) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(15)

GAZD I N

A N K
gazdálkodási és menedzsment
(magyar nyelven) (Budapest)
(1)(3)

480 000 Ft 5 < 150 GAZD I N

A N A
gazdálkodási és menedzsment
(Székesfehérvár)(1)(2)(4) támogatott

7
20 < 50 GAZD I N

A N K
gazdálkodási és menedzsment
(Székesfehérvár)(1)(2)(4) 430 000 Ft 5 < 25 GAZD I N

A N A
gazdálkodási és menedzsment
(angol nyelven) (Budapest)(1) támogatott

7
20 < 100 GAZD I N

A N K
gazdálkodási és menedzsment
(angol nyelven) (Budapest)(1) 800 000 Ft 5 < 50 GAZD I N

A N A gazdaságinformatikus(1) támogatott

7

20 < 100

matematika és
 fizika v. gazdasági

ismeretek v.
informatika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy(13) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(16)

INFO I N

A N K gazdaságinformatikus(1) 480 000 Ft 5 < 50 INFO I N

Hitéleti
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(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

A N A
kommunikáció- és
médiatudomány (magyar
nyelven)(1)(5)

támogatott

6

10 < 70

kettőt kell választani:
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. társadalomismeret v.
történelem v. egy
idegen nyelv(17)

(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

TÁRS I N

A N K
kommunikáció- és
médiatudomány (magyar
nyelven)(1)(5)

420 000 Ft 10 < 30 TÁRS I N

A N A
kommunikáció- és
médiatudomány (angol
nyelven)(1)(11)

támogatott

6

5 < 30 TÁRS I N

A N K
kommunikáció- és
médiatudomány (angol
nyelven)(1)(11)

590 000 Ft 5 < 30 TÁRS I N

A N A
nemzetközi gazdálkodás
(angol nyelven)(1) támogatott

8

20 < 150

kettőt kell választani:
földrajz v. gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy
ágazaton belüli
specializáció szakmai
érettségi
vizsgatárgy(14) v. egy
idegen nyelv(18) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(15)

GAZD I N

A N K
nemzetközi gazdálkodás
(angol nyelven)(1) 800 000 Ft 5 < 50 GAZD I N

A N A
nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)(1)(6) támogatott

6
10 < 30 kettőt kell választani:

magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. társadalomismeret v.
történelem v. egy
idegen nyelv(17)

(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

TÁRS I N

A N K
nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)(1)(6) 420 000 Ft 5 < 30 TÁRS I N

A N A
nemzetközi tanulmányok
(angol nyelven)(1)(6) támogatott

6
10 < 150 TÁRS I N

A N K
nemzetközi tanulmányok
(angol nyelven)(1)(6) 590 000 Ft 5 < 70 TÁRS I N

A N A
pénzügy és számvitel
(Budapest)(1)(8) támogatott

7

20 < 150

kettőt kell választani:
földrajz v. gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy
ágazaton belüli
specializáció szakmai
érettségi
vizsgatárgy(14) v. egy
idegen nyelv(18) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(15)

GAZD I N

A N K
pénzügy és számvitel
(Budapest)(1)(8) 480 000 Ft 5 < 50 GAZD I N

A N A
pénzügy és számvitel
(Székesfehérvár)(1)(2)(10) támogatott

7

20 < 40 GAZD I N

A N K
pénzügy és számvitel
(Székesfehérvár)(1)(2)(10) 430 000 Ft 5 < 20 GAZD I N

A N A politikatudományok(1) támogatott
6

10 < 50
kettőt kell választani:
magyar nyelv és
irodalom v. matematika
v. társadalomismeret v.
történelem v. egy
idegen nyelv(17)

(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

TÁRS I N

A N K politikatudományok(1) 420 000 Ft 10 < 30 TÁRS I N

A N A szociológia (magyar nyelven)
(9) támogatott

6
10 < 40 TÁRS I N

A N K szociológia (magyar nyelven)
(9) 420 000 Ft 10 < 20 TÁRS I N

A N A szociológia (angol nyelven) támogatott
6

5 < 20 TÁRS I N

A N K szociológia (angol nyelven) 590 000 Ft 5 < 20 TÁRS I N

A N A
turizmus-vendéglátás
(Székesfehérvár)(1)(2) támogatott

8

20 < 40

kettőt kell választani:
földrajz v. gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy
ágazaton belüli
specializáció szakmai
érettségi
vizsgatárgy(14) v. egy
idegen nyelv(18) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(15)

GAZD I N

A N K
turizmus-vendéglátás
(Székesfehérvár)(1)(2) 430 000 Ft 5 < 20 GAZD I N

O N A
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés(7) támogatott

10

15 < 90

matematika (E) és
 gazdasági ismeretek v.

történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy
ágazaton belüli
specializáció szakmai
érettségi
vizsgatárgy(14) v. egy
idegen nyelv(18) v. egy
szakmai előkészítő
vizsgatárgy(15)

GAZD I N

O N K
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés(7) 470 000 Ft 15 < 20 GAZD I N

(1)
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 A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a
Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

 A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont
oldalain található.

 Választható specializációk: adatvezérelt HR-rendszerek; agrobiznisz; digitális marketing; élménytervezés a turizmusban; értékteremtő folyamatok
menedzsmentje; fenntarthatósági menedzsment; gazdasági jog; közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje; marketingmenedzsment; stratégiai
elemzés; tehetségmenedzsment; turisztikai szolgáltatások menedzsmentje; üzleti digitalizáció; vállalat- és gazdaságelemzés; vállalkozási.

 Választható specializációk: agrobiznisz; sportgazdaságtani; vállalkozási.

 Választható specializációk: digitális közélet; szervezeti kommunikáció.

 Választható specializációk: európai integráció; geopolitika.

 Választható specializációk: gazdaságmatematika; pénzügy-matematika.

 Választható specializációk: pénzügy; számvitel.

 Választható specializációk: regionális- és településfejlesztés; szociálpolitika és esélyegyenlőség.

 Választható specializáció: számvitel.

 Választható specializáció: szervezeti kommunikáció.

 Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi ismeretek;
közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari
ismeretek.

 Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek.

 Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.

 Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

 Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan).

 Választható egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát
nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák;
szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán.

 Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!

A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás
információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a
képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. 

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az egyetem a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi
követelménytől is eltekintve) rangsorolja. 

 Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján:

jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 400 pont,
jó minősítés: 360 pont,
közepes minősítés: 320 pont,
elégséges minősítés: 280 pont.

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi
megfeleltetés szerint történik:

 ECTS értékelési skála  Helyi értékelési skála

 A  Excellent / Very good  5  Jeles

 B  Good  4  Jó

 C  Satisfactory  3  Közepes

 D  Sufficient  2  Elégséges

 E  Sufficient  2  Elégséges

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem Kreditátviteli Bizottság
saját hatáskörben állapítja meg.

Specializálódás a képzés során

Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A képzéseket Corvinus Ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában hirdetik meg. A felvétel és a képzések finanszírozásának sajátosságairól a
Budapesti Corvinus Egyetemen a Tájékoztató 6.4. fejezetében olvashat.

A CORVINUS által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat
tartalmazza, hogy felvétel esetén önköltséges finanszírozási formára Corvinus Ösztöndíjprogram keretében nyert felvételt.

Az angol nyelvű alapképzések esetében az önköltség a harmadik országbeli állampolgár jelentkezőnek a fentiektől eltérő. További információ:
felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
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(11)

(12)

(13)
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(15)

(16)

(17)

(18)

https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma
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Külföldi továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatási
intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem.

Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi bizonyítványok oklevelek, transcriptek hiteles másolatát, valamint ezek esetleges fordítását feltöltenie.

Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása
központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon
találhat bővebb információt.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány,
felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás
igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai
bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, önkéntes
katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása,
szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti
versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
alkalmazott közgazdaságtan (angol nyelven) A N

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: középfokú szakképzettséget
tanúsító oklevél, OKJ bizonyítvány

alkalmazott közgazdaságtan (magyar nyelven) A N

gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Budapest) A N

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Budapest) A N

gazdálkodási és menedzsment (Székesfehérvár) A N

gazdaságinformatikus A N

nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) A N

pénzügy és számvitel (Budapest) A N

pénzügy és számvitel (Székesfehérvár) A N

turizmus-vendéglátás (Székesfehérvár) A N


