
 

 

 

 

Tolmácsok toborzásával és a menekült 

hallgatók befogadásával is segít a Corvinus 

 

 

Budapest, 2022. március 2. 

 

• A Budapesti Corvinus Egyetem az általa oktatott tudományterületeken, 
biztosítja az Ukrajnából menekülő hallgatók számára, hogy folytathassák 
egyetemi tanulmányaikat, az érvényben lévő szabályzatok keretei között. 

• A Corvinus pénzadománnyal, központi adománygyűjtéssel, illetve kollégiumi 
helyek felajánlásával is segíti az orosz-ukrán háború miatt nehéz helyzetbe 
került embereket. 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem egész közössége aggódva figyeli az orosz-ukrán 
konfliktus történéseit, ezért az elmúlt napokban az intézmény megszervezte a 
segítségnyújtás módjait.  
 

Az Ukrajnát most elhagyni kényszerülő, gazdaság- és társadalomtudományi 

képzéseken tanuló hallgatók számára a legfontosabb, hogy ne kelljen bizonytalan 

időre megszakítaniuk tanulmányaikat. Ezért a Corvinus kész befogadni az ezeken a 

tudományterületeken tanuló, menekült külföldi hallgatókat az érvényben lévő 

szabályzatok keretei között. Hasonlóan fontosnak tartja az Egyetem az akadémiai 

oktatókkal, kutatókkal és egyetemi munkavállalókkal való szolidaritást ebben a szorult 

helyzetben, ezért az intézmény felveszi a kapcsolatot a gazdaságtudományi képzést 

nyújtó ukrán egyetemekkel, és szakmai, illetve más formában is megnyilvánuló 

segítséget, támogatást ajánl fel a nehéz helyzetben lévő oktatóknak, kutatóknak. 

A rendkívüli helyzetre tekintettel az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy a Magyar 

Ökomenikus Segélyszervezetnek pénzadományt is nyújt az ukrán-orosz konfliktus 

miatt hazánkba érkező menekültek megsegítésére. Továbbá, a rendelkezésre álló 

szabad kollégiumi férőhelyek erejéig, körülbelül 60 Ukrajnából menekült ember 

elszállásolását is vállalja az Egyetem, két kollégiumi épületében.  

A Corvinus központi gyűjtést is szervez épületeiben a rászorulóknak, a Magyar 

Ökomenikus Segélyszervezettel együttműködve tárgyi adományokkal segíthetnek az 

egyetemi polgárok. A Segélyszervezet helyszíni munkáját pedig önkéntes ukrán-

magyar-angol nyelven tudó tolmácsok toborzásával igyekszik segíteni az Egyetem.  

A Corvinus folyamatosan biztosítja az egyetemen tanuló és a konfliktus következtében 

segítségre szoruló érintett hallgatók számára a szükséges anyagi, illetve képzett 

pszichológusok segítségével a mentális támogatást.  Erre a célra egy pénzügyi keretet 

is elkülönített az Egyetem.  

 

 



 

 

A Budapesti Corvinus Egyetemről 

 
A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme az üzleti, menedzsment, közgazdasági 

és társadalomtudományi képzések területén. A 2019. július 1-től alapítványi fenntartásba került 

megújuló Corvinus középtávú célkitűzése, hogy Közép-Európában a legjobb felsőoktatási intézmények 

közé kerüljön. A Corvinus Egyetem budapesti és székesfehérvári kampuszán jelenleg csaknem 12 000 

hallgató tanul, közel 15 százalékuk külföldi. Az intézmény világszerte közel 300 partneregyetemmel ápol 

szoros kapcsolatot. A Corvinus rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási 

rangsorokban, a régió első helyezettje lett az Eduniversal 2019-es kelet-európai üzleti képzési 

rangsorában, Vezetés és szervezés mesterképzésével pedig 2021-ben 12. alkalommal került be a 

Financial Times Masters in Management rangsorába, Európa 100 legjobb üzleti iskolája közé.  
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