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Szakfelelősi köszöntő

Három évtizede folyik vezetés és 

szervezés képzés a Corvinuson. 

Végzettjeink holisztikus látásmódja, 

kiemelkedő képességei és szakmai sikerei 

vezettek oda, hogy a „vezszerv” márkává, az 

elméleti igényesség és a gyakorlati 

ismeretek ötvözésének védjegyévé vált.
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Országosan a corvinusos vezszerv egyediségét adja a széles, a kapcsolódó szakterüle-

teken elismert, azokat ma is formáló oktatói csapat, mely nemzetközi mérce mentén 

újította meg 2021-ben a szakot, hogy végzettjeink a jövőre fogékony, a változások élére 

álló tehetségként folytassák többezer fős alumni hálózatunk hagyományát.

Dr. Móricz Péter egyetemi docens, szakfelelős



1981 óta a kanadai Concordia
Egyetem üzleti iskolája szervezi

A legrangosabb esetmegoldó 
verseny a világon mesterszinten

30 nemzetközi rangsorokban 
elismert egyetem csapata

Egy héten át minden nap 16-20 
oldalas valós vállalati eseteket 
oldanak meg és prezentálnak

Időpontja: 2022. január 2-8.

Egyetlen csapat volt, amelyik 
ötből öt csoportfordulót nyert

...sőt, ezután a háromcsapatos
elődöntőben is győzött

A Corvinus Vezszerv!

Kozma

Nóra
Légrádi

Attila
Nagy

Stella

Izsák

Réka

TOP3-ban!

GRATULÁLUNK!
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„Corvinus VEZSZERV / MiML”

3000+ végzett vezszerv alumni, 30 éve indult képzés

2005 óta TOP100-as nemzetközi helyezés

Karrierszolgáltatások terén a 9. legjobb a világon a Corvinus Vezszerv*

CEMS Magyarországon kizárólag a Corvinuson:

A világ 12. legjobb programja** az angol vezszerv szakkal együtt

2021-től megújult képzés, mely a 2030-as menedzsment kihívásokra készít fel

20+ saját készítésű oktatási esettanulmány jelenleg is a programban

100+ valós vállalati hallgatói projekt az elmúlt 3 évben

Több szakma hazai megalapozója és aktív formálója

2023Á Felvételi eljárás

CORVINUS Vezetés és szervezés mesterszak
4* Financial Times 2022 MiM ranking

** CEMS MiM, QS 2023 Masters in Management Ranking



Corvinus vezetés és szervezés szak: küldetés és jövőkép

A nálunk végzett „vezszerves”:

• Képes a szervezetet holisztikusan, a környezetbe ágyazottan 
látni és láttatni

• Képes a szervezeti problémák felismerésére és elemzésére, 
új megoldások megfogalmazására (alkotóerővel rendelkező 
szakemberként rendszerek kidolgozására a gyakorlatban)

• Képes a rendszerek, folyamatok működtetésére, irányítására 
(önálló munkavégzéssel, bátorsággal, bevonással)

• Csapatok vagy változtatási folyamatok élére állva képes az 
elkötelezésre és a felhatalmazásra

A szak vezetői 
szemléletet ad és 
felkészít a vezetőt 

támogató külső és belső 
tanácsadói és támogatói 

tevékenységek 
ellátására, jó alapot 
adva az életpálya 

későbbi szakaszában 
közép- és akár 

felsővezetői pozíciók 
betöltéséhez is

2023Á Felvételi eljárás
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Fókuszban a general management: különböző menedzsment 
területek kölcsönhatására való rálátás, átfogó kép

2023Á Felvételi eljárás
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Leadership

Stratégia

Változásvezetés

Adatalapú vezetés 

és döntés

Szervezetelméletek

Digitalizáció



2022 óta a megújított magyar változat mellett egy CEMS 
diplomás angol változattal kizárólag a Corvinuson

Angol nyelven

▪ 2022 óta folyik exkluzív képzésként

▪ Nappali tagozat, 2 év

▪ Vezszerv+CEMS: egy képzés, két diploma –
nemzetközi rangsorok éllovasa

▪ A második tanév a képzésbe épített CEMS 
program: egy itthoni és egy külföldi félév

▪ Írásbeli (business economics) és szóbeli 
(CEMS assessment) felvételi*; adott típusú
felsőfokú angol nyelvvizsga szükséges

▪ Corvinus ösztöndíjas formában is 
(önköltséges: 970 EFt/félév 2023-ban)

Magyar nyelven

▪ 2021-től megújult szak

▪ Nappali tagozat, 2 év

▪ Vezetői látásmód + karrierindító szakmai 
irány: elmélyedés két kiválasztott területen

▪ Lehetőség külföldi tanulmányi félévre 
(pl. Erasmus, Passau-i kettős diploma)

▪ Írásbeli (vállalatgazdaságtan) és szóbeli 
(vezetés és szervezés) felvételi*; 
középfokú angol nyelvvizsga szükséges

▪ Corvinus ösztöndíjas formában is 
(önköltséges: 650 EFt/félév 2023-ban)

2023Á Felvételi eljárás
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akkreditált egyetemeken szerzett jó minősítésű diplomával kiváltható az írásbeli (angol 

szakon) vagy mindkét (magyar szakon) felvételi vizsga. 



Corvinus Vezszerv angolul: a toplistás nemzetközi CEMS 
program specializációként épül a kétéves képzésbe

▪ Egy felvételivel két képzés − időben és költségben is „egyet 
fizet kettőt kap”

▪ Az angol vezszerven mindenki CEMS-es, a 120 kreditbe már 
benne vannak a CEMS tárgyak

▪ Válogatott hallgatótársak: top egyetemek nemzetközi 
hallgatóival közös kurzusok a Corvinuson

▪ Kötelező külföldi félév külön díj nélkül – 33 CEMS ország és 
annak top egyeteme valamelyikében

▪ Egyedülálló kapcsolatépítés: CEMS Corporate Partners, 
Business Project, Business Mixers, CEMS Career Forum stb.

▪ 18.000+ CEMS alumni: 100+ nemzetiség 75+ országban

▪ Az egyik legismertebb nemzetközi rangsorban a CEMS a világ 
12. legjobb menedzsment programja (2023 QS MiM ranking)

2023Á Felvételi eljárás
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98% rendelkezik állással 

vagy tanul tovább

44% külföldön dolgozik

49% dolgozott CEMS 

Corporate/Social Partner
szervezetnél

Note: Statistics are based on the CEMS 
Alumni Survey (global) conducted in 2021. 



Specializálódás egészíti ki az általános vezetési (stratégia, 
változásvezetés, szervezetelmélet, kontroll stb.) ismereteket

Angol: CEMS specializáció

▪ 36 törzskredit + 30 kredit további, 
választható, vagy készségkurzus

– CEMS Master in International 
Management (globális stratégia és 
leadership, gyakorlati projekt, blokkosított 
és készségkurzusok, CEMS választhatók, 
plusz min. 8 hetes nemzetközi szakmai 
gyakorlat)

Magyar: Két modul választandó

▪ Modulonként 18-18 kredit:

– Agilis és emberközpontú HRM 
(stratégiai HR, szervezeti kultúra)

– Controlling és teljesítmény-
menedzsment (+nonprofit 
menedzsment, üzleti intelligencia)

– Stratégiavezérelt folyamat-
menedzsment (stratégia, digitalizáció, 
működésfejlesztés, projektek)

– Szervezetfejlesztés (+OD tanácsadói 
készségek, tanuló szervezet)

2023Á Felvételi eljárás
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Rendkívül változatos, vonzó és perspektivikus karriercélok, 
a nyelvtől függően kis mértékben eltérő hangsúlyokkal

Angol vezszerv

▪ Tanácsadó top nemzetközi stratégiai és 
vezetési tanácsadó cégeknél

▪ Üzletfejlesztő, elemző, kontrolling specialista 
élenjáró multinacionális vagy regionális 
nagyvállalatoknál

▪ Menedzser innovációs, technológiai, projekt, 
vagy folyamatfejlesztési területen gyakran 
multikulturális környezetben

Magyar vezszerv

▪ Üzletfejlesztő, stratégiai elemző, digitalizációs
szakértő, projektmenedzser

▪ Folyamatmenedzser, folyamatfejlesztő, üzleti 
rendszerelemző

▪ HR szakértő, HR business partner, 
szervezetfejlesztő, tréner, coach

▪ Kontroller, gazdasági vezető, üzleti 
intelligencia-szakértő, üzleti adatelemző

▪ Külső vagy belső felsővezetői tanácsadó a 
fenti területeken

▪ Vállalkozó, családi vállalat felsővezetője

2023Á Felvételi eljárás
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Legfontosabb felvételi tudnivalók

▪ Aki magyar és angol szakra is jelentkezik, annak mindkét nyelven le 
kell tennie a vizsgákat

▪ Angol nyelvvizsga: magyar szakra legalább középfokú, angolra 
kizárólag a megadott nyelvvizsgatípusok (pl. min. IELTS 7.0) –
vannak kivételek, például Corvinusos angol alapszakosoknak

▪ Kompetenciateszt (alkalmassági vizsga): kivétel nélkül, mindkét 
nyelven kötelező, de eredménye nem számít bele a felvételi pontba

▪ Írásbeli teszt vállalatgazdaságtan, ill. business economics tárgyból –
vannak kivételek, például Corvinusos alapszakon végzettek vagy 
idén diplomázók (dokumentumfeltöltés: április 15., július 12. 
határidőkkel)

▪ Szóbeli vizsga: magyar szakra vezszerv + motivációs elbeszélgetés, 
angolra problem solving és motivational interview – csak a magyarra 
jelentkezőkre vonatkozik minden kivétel, az angol szóbeli 
mindenképp kötelező és beszámít a pontszámba

2023Á Felvételi eljárás
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Részletes segédletek 

elérhetők!

https://mesteresleszek.

uni-corvinus.hu

Itt: Mesterképzések, 

Vezetés és szervezés, 

majd a szak oldalán 

a Felvételi vizsga 

szakaszhoz görgetve 

Felkészülési segédlet 

gombok (magyar és 

angol külön), és ebben 

vannak további PDF 

fájlokra linkek 

https://mesteresleszek.uni-corvinus.hu/
https://www.uni-corvinus.hu/post/landing-page/vezetes-es-szervezes-mesterkepzes/


Admission to MiML in English

▪ English language exam from the list: TOEFL iBT100; IELTS 7.0; CPE 
C; CAE B; BEC Higher B; PTE 68; Corvinus Oeconom C1
– Exemptions: a Bachelor’s diploma entirely taught in English from an English-speaking 

country or in a CEMS or EQUIS/ AACSB-accredited institution
or  English as the mother tongue

▪ Competence Test (does not count towards the admission score)

▪ Written exam in Business Economics (max. 30 points for Felvi.hu 
applicants, 60 points for applicants of the institutional admission)
– Exemptions: BA or BSc from an AACSB, AMBA, EQUIS (EFPD) or EAPAA accredited 

faculty/university or accredited program with a final (average) grade of “B” (or 
equivalent)  or  GMAT with minimum 600 points (average across verbal and 
quantitative measures)  or  GRE with minimum 155 points (average across verbal and 
quantitative measures).

▪ Oral exam (admission interview): problem solving exercise and 
motivational interview (max. 40 points)
– No exemptions: This oral exam is compulsory for all applicants!

▪ Note: Students applying to both the English and the Hungarian programs are 
required to attend both the English and the Hungarian exams!

Prospects

▪ The admission 
process is highly 
selective (as CEMS 
admission as well). 

▪ The number of 
students (Felvi + 
international) will be 
limited to 20-30.

▪ Corvinus scholarship 
available for EEA 
applicants; self-
funded fee is HUF 
970,000 or EUR 3600 
per semester)

2023Á Felvételi eljárás
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https://www.uni-corvinus.hu/main-page/hello-corvinus/how-to-apply/ma-

msc-programs-application-information/?lang=en#accordion-item-1082

See links to the entrance exam preparation materials in the document here:

https://www.uni-corvinus.hu/main-page/hello-corvinus/how-to-apply/ma-msc-programs-application-information/?lang=en#accordion-item-1082


Országos szabály: a gazdálkodási és menedzsment 
alapszakosok kivételével kreditelismerési eljárás szükséges

▪ 60 kredit szükséges megadott szakterületekről rögzített számban: 

– matematika, statisztika, informatika (15 kredit)

– közgazdaságtan (10 kredit)

– üzleti ismeretek: vállalatgazdaságtan, pénzügy, számvitel, marketing stb. 
(15 kredit)

– társadalomtudományok (10 kredit)

– vezetés-szervezés szakmai ismeretek: vezetés és szervezés, stratégiai és 
üzleti tervezés, kontrolling, szervezeti magatartás és HR stb. (10 kredit)

▪ Bár 30 kredittel már el lehet indítani a kreditelismertetési eljárást, a mesterszak 
melletti pótlási lehetőségek korlátozottsága miatt 50 kredit alatt kisebb a 
kreditelismertetési eljárás sikerességének esélye, 40 kredit alatt pedig nem 
javasoljuk a jelentkezést.

▪ Az angol nyelvű vezszervet kifejezetten üzleti alapképzésből érkezőknek 
ajánljuk! A magyar nyelvű vezszervre is igaz, hogy számvitel, vállalati pénzügy 
és alap vezetés-szervezési tárgyak nélkül kevés esély van a sikeres 
kreditelismerési eljárásra. 

2023Á Felvételi eljárás
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Sok szeretettel várjuk 
jelentkezését!

2023Á Felvételi eljárás
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Kérdését megírhatja nekünk emailben/Teamsen:

Móricz Péter szakfelelős

Harmat Vanda és Milassin Anda szakkoordinátorok

Balanyi Kata és Izsák Réka hallgatói nagykövet

mailto:peter.moricz@uni-corvinus.hu
mailto:vanda.harmat@uni-corvinus.hu
mailto:andanora.milassin@uni-corvinus.hu
mailto:Kata.Balanyi@stud.uni-corvinus.hu
mailto:reka.izsak@stud.uni-corvinus.hu


Vezetés és szervezés mesterszak (magyar nyelven)

Ősz Q1-Q2 Tavasz Q3-Q4 Ősz Q5-Q6 Tavasz Q7-Q8

Vezetés és szervezés 

szakmai törzsanyag 

(30 kredit)

Gazdálkodástani-társadalomtudományi köt.vál. tantárgyblokkok 

(15 + 5 kredit)

Első kötelezően választott szakmai modul 

(18 kredit)

Integráló kurzus 

(6 kredit)

Második kötelezően választott szakmai modul 

(18 kredit)

Választható tárgyak

(13 kredit)

Szakmai fejlesztés, szakszeminárium, szakdolgozat (15 kredit)

2023Á Felvételi eljárás
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Master in Management and Leadership (in English)

Fall Q1-Q2 Spring Q3-Q4 Fall Q5-Q6 Spring Q7-Q8

Management and 

leadership core courses 

(29 ECTS)

Integrative course

(6 ECTS)
CEMS International 

Management Modul

1st semester

(15 ECTS)

CEMS International 

Management Modul

2nd semester

(21 ECTS)
Economy and social 

science courses

(18 ECTS)
CEMS electives (16 ECTS)

Skill Development, Thesis Seminar and Thesis Writing (15 ECTS)

2023Á Felvételi eljárás
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