
A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 

A képzésért felelős szervezet:  
Vállalkozásfejlesztési Intézet 
Szakfelelős oktató: Gerő Péter 
Képzési terület: gazdaságtudományok 
Képzési idő félévekben: 2 félév 
Képzés nyelve: magyar 
Telephely: Budapest 
Tagozat: levelező 
Képzési típus: hagyományos 

A képzés során elsajátított ismeretek és fejlesztett készségek 
az ingatlan-iparág széles területein hasznosíthatóak. A 
végzett hallgatók előnnyel pályázhatnak felelős projekt -, és 
cégvezetői pozíciókra, ill. vállalkozói karrier-építésükhöz  
szakmai támaszt, korszerű megoldásokat, együttműködő 
partnereket találnak. 

A szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: ingatlanmenedzser/ingatlanmenedzser 
szakközgazdász

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 
 ► Ingatlanmenedzser szakon: bármely képzési 

területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai 
szintű képzésben) szerzett oklevél, és legalább 
2 év szakmai gyakorlat ingatlangazdálkodás, 
ingatlanfejlesztés, ingatlanértékesítés, ingatlan 
kezelés, beruházásszervezés, kivitelezés, 
településfejlesztés, alapkezelés, portfóliókezelés 
területen. 

 ► Ingatlanmenedzser szakközgazdász szakon: 
gazdaságtudományok képzési területen legalább 
alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) 
szerzett közgazdász oklevél és legalább 2 év szakmai 
gyakorlat ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, 
ingatlanértékesítés, ingatlan kezelés, 
beruházásszervezés, kivitelezés, településfejlesztés, 
alapkezelés,  
portfóliókezelés területen. 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK: 

 ► felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar  
és (ha van) angol nyelvű oldala 

 ► munkáltatói igazolás (vállalkozók esetében 
tevékenység igazolás) a szakmai gyakorlatról 

 ► szakmai önéletrajz 
 ► motivációs levél

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

KINEK AJÁNLJUK? 
 ► ingatlanfejlesztő, ingatlankezelő és  

ingatlantanácsadó társaságok tulajdonosainak  
és vezető munkatársainak 

 ► ingatlanfejlesztő társaságok 
 ► tulajdonosainak, munkatársainak 
 ► ingatlankezelő társaságok  

tulajdonosainak, munkatársainak 
 ► ingatlan-tanácsadó társaságok  

tulajdonosainak, munkatársainak 
 ► az állami vagyon kezelőinek 
 ► intézményi befektetők szakembereinek 
 ► beruházás-lebonyolítóknak 
 ► építész-tervezőknek 
 ► település-tervezőknek 
 ► ingatlan-finanszírozással  

foglalkozó szakembereknek 
 ► ingatlanalap-kezelőknek 
 ► igazságügyi szakértőknek 
 ► állami és önkormányzati vagyongazdálkodás 

vezetőinek, munkatársainak 
 ► ingatlanpiaccal foglalkozó  

média-munkásoknak 
 ► turisztikai fejlesztéssel foglalkozó  

szakembereknek 
 ► ingatlan ügynökségeknek, értékesítőknek, 

tanácsadóknak 
 ► franchise-partnereknek 
 ► ingatlan-értékbecslőknek

A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Önköltség a képzésen: 430.000.- Ft/félév 

Early bird kedvezmény: 2023. január 15-ig
történő jelentkezés esetén az önköltség 390.000.-
Ft/félév (a képzés ideje alatt, minden félévben)

További kérdés esetén: 
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu
+36 30 812 7085

A szak tartalmi kérdéseivel kapcsolatban: 
Szakfelelős: Gerő Péter 
peter.gero@uni-corvinus.hu

Ingatlanmenedzser  
/Ingatlanmenedzser szakközgazdász 

EA

RLY BIRD

K
E

D V E Z M É N
Y

mailto:jelentkezes.part.time%40uni-corvinus.hu%20?subject=
mailto:peter.gero%40uni-corvinus.hu%20%20?subject=

