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Jelentkezés – Felvételi menetrend

Jelentkezési határidő 
(a kérelem rögzítésének és 

hitelesítésének határideje az 
E-felvételi rendszerben)

E-felvételi ügyintézési időszak 
indulása: 

online tájékoztatás 
a jelentkezéssel kapcsolatos 

tudnivalókról, pontszámokról

A felvételi kérelem benyújtása után 
megszerzett dokumentumok 

benyújtásának, új adatok 
rögzítésének, továbbá az egyszeri 

sorrendmódosítás határideje

Az eljárás évében 
külföldi oklevelet  

szerzett jelentkezők 
dokumentumfeltöltési 

határideje

Ponthatárok, 
a felvételi eredmények 

várható kihirdetése

Besorolási döntésről szóló 
határozat 

közzététele  az E-felvételi 
rendszerében, valamint erről 

értesítő e-mail kiküldése

Felvételi határozat közlése
(felsőoktatási intézmények küldik 

a felvételt nyert jelentkezőknek 
postai úton vagy e-mailben)

2023. február 15. 2023. április 20-tól 2023. július 12. 2023. július 18.

2023. július 26. 2023. augusztus 5-ig 2023. augusztus 8-ig

https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli


Jelentkezés díja, különeljárási díjak

A különeljárási díj

A felsőoktatási intézmények pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzésben felvételi 
vizsgáiért külön eljárási díjat kérhetnek, amelyeket a felsőoktatási intézmény részére kell 
befizetni (ennek módjáról, határidejéről a jelentkező az érintett intézménytől kap tájékoztatást 
[általában a vizsgabehívóban]). 

A felvételi eljárásban három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség.
A további jelentkezési helyekért egyenként 2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. 
Ezt az összeget az elektronikus felvételi rendszer automatikusan kiszámolja.

A díj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel: 2023. február 15.



Mesterképzéseink

Nappali munkarendű képzések

Angol nyelvű képzések Magyar nyelvű képzések

Egészségpolitika, tervezés és 
finanszírozás

Biztosítási és pénzügyi matematika

Ellátásilánc-menedzsment Kommunikáció- és médiatudomány

Gazdaságinformatikus Sportközgazdász (Székesfehérvár)

Kommunikáció- és médiatudomány Számvitel

Közgazdálkodás és közpolitika Vállalkozásfejlesztés

Közgazdasági elemző Vezetés és szervezés

Marketing

Master of Business Administration
(MBA)

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Nemzetközi tanulmányok

Pénzügy

Politikai gazdaságtan

Regionális és környezeti gazdaságtan

Szociológia

Vezetés és szervezés



Mesterképzéseink

Esti munkarendű 
képzések

Levelező munkarendű 
képzések

Magyar nyelven

Gazdaságinformatikus Tanári (2 félév 
[közgazdásztanár])



Finanszírozási formák

A szakok neve után 
szereplő 

„A” betűvel jelzett

A szakok neve után 
szereplő 

„K” betűvel jelzett

Corvinus-ösztöndíj Költségtérítéses



Corvinus-ösztöndíj

• A Corvinus-ösztöndíjat a felvételi jelentkezéskor az „A” betűvel jelzett, támogatott finanszírozási formájú 

képzés megjelölésével lehet megpályázni.

• Az ösztöndíjjal támogatott képzés nem minősül magyar állami ösztöndíjas képzésnek, így az államilag 

támogatott félévek száma sem fogy.

• A Corvinus-ösztöndíjra történő jelentkezéshez külön pályázati kérelem nem szükséges.

• A jelentkezőket a felvételi eljárásban szerzett felvételi pontszámaik alapján az Egyetem rangsorolja, majd 
megállapítja azt a ponthatárt, amelynek elérése esetén a felvett jelentkező ösztöndíjban részesülhet.

• A minimum ponthatár az ösztöndíjra való pályázáshoz 75 felvételi pont.



Középfokú angol nyelvvizsga

Minden mesterképzésre felvételi követelmény egy, legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga 
megléte!

Az Egyetem (a vezetés szervezés [angol nyelven] mesterképzés kivételével) minimum az alábbi szintű 
nyelvvizsgákat – vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványt vagy oklevelet – fogadja el:

CEFR Cambridge IELTS TOEFL
TOEFL 

iBT
TOEIC Duolingo

középfok B2 FCE 6.0 65 72 785
min. 100 

pont



Az Egyetem az említetteken túl az alábbiakat is elfogadja a középfokú angol nyelvtudás igazolására:

• A-Level (vagy International A-Level) angol nyelvből, minimum B érdemjegy, vagy

• International Baccalaureate, Standard Level 5 vagy Higher Level 4, vagy magasabb érdemjegy angol

nyelvből, vagy

• Emelt szintű érettségi angol nyelvből 45% vagy felette, vagy

• GCSE (vagy IGCE), angol nyelvből, 6-os jegy (vagy B), vagy magasabb, vagy

• Nemzetközileg elismert felkészítő programot végzett jelentkezők esetén, a szervező igazolása a B2-es szint

meglétéről (pl.: INTO, Study Group, Kaplan, Navitas vagy a Corvinus Egyetem előkészítő programja)

Középfokú angol nyelvvizsga



A vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzésben az Egyetem minimum az alábbi szintű 
nyelvismeretet fogadja el: 

A nyelvismeret kiváltható angol nyelvterületen AACSB/EQUIS akkreditált vagy CEMS-tag egyetemen teljes egészében angol nyelven
oktatott alapszakon szerzett felsőfokú oklevéllel. Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítványa/oklevele nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételt. Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve
az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem honlapján erre a célra
létrehozott form-ra.

TOEFL iBT IELTS CPE CAE

C1 
Business 
Higher 
(BEC 

Higher)

Corvinus

TOEFL iBT
Special 
Home 

Edition

felsőfok 100 7.0 C B B
közgazdasági 
szaknyelvi C1

100, 
plusz minden
részterületen

20

Középfokú angol nyelvvizsga



Alkalmassági vizsga
(bemeneti kompetenciafelmérés)

Mesterképzésre (a tanári mesterképzés és a Master of Business Administration [MBA] mesterképzési
szakok kivételével) meghatározott további követelmény a bemeneti kompetencia felmérésen
(felkészültségi profilmérésen) való részvétel.

Abban az esetben is kötelező a bemeneti kompetenciafelmérés, ha a jelentkező pontszámai
a „B” vagy „C” pontszámítási mód alapján kerülnek kiszámításra!

A bemeneti kompetenciafelmérésen (felkészülési profilmérésen) való részvétel elmulasztása a felvételi
eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A bemeneti kompetenciafelmérést képzési nyelvenként egyszer kell megírni.

Amennyiben a dékán ettől szigorúbb feltételt nem állapít meg, a minimum 20%-os teljesítményt el nem
érő vizsgázó felvételi vizsgája érvénytelen.



Mesterképzések esetében a jelentkezők eredményei 100 pontos rendszerben kerülnek 
rangsorolásra.

A maximálisan szerezhető 100 pont a következőkből tevődik össze:

Pontszámítás módjai

Maximum 70 pont Maximum 20 pont Maximum 10 pont

Felvételi vizsgák 
(írásbeli és/vagy 

szóbeli)
Diploma minősítése Többletpontok



A felvételi vizsgával (írásbeli és/vagy szóbeli) szerezhető pontszám (70 pont) kétféleképpen is 
kiváltható:

„B” pontszámítási mód: AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált 
szakon legalább jó/B (ECTS) minősítésű felsőfokú oklevél

„C” pontszámítási mód: legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak 
átlaga) 151 pont

Felvételi vizsga alapján  („A”) Akkreditált diploma alapján („B”) Nemzetközi teszt alapján („C”)

felvételi vizsga 70

A (jeles) minősítésű diploma 70
GMAT 550+ pont 

70
GRE 155+ pont 

"B" (jó) minősítésű diploma 60
GMAT 500–549 pont 

55
GRE 151–154,5 pont 

diploma minősítése max. 20 diploma minősítése max. 20 diploma minősítése max. 20

többletpont max. 10 többletpont max. 10 többletpont max. 10

Összes elérhető pont: 100 Összes elérhető pont: 100 Összes elérhető pont: 100

Pontszámítás módjai



Pontszámítás módjai – „B” és „C” 
pontszámítási módok feltételei

A „B” és „C” változat szerinti pontszámítás akkor történhet,

a) ha a már akkreditált oklevéllel vagy nemzetközi teszteredménnyel rendelkező jelentkező az igazoló
dokumentumokat 2023. április 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.
Ebben az esetben a felvételi vizsgán a részvétel nem kötelező, a bemeneti kompetenciafelmérésen
azonban kötelező részt venni. A pontszámítás kizárólag a feltöltött dokumentumok alapján történik.

b) 2023. április 15-ig akkreditált oklevéllel vagy nemzetközi teszteredménnyel még nem rendelkezők
esetében legkésőbb 2023. július 12-ig van lehetőség az akkreditált oklevelet vagy az annak
megszerzéséről szóló igazolást, illetve a nemzetközi teszteredményt feltölteni az Egyetem
elektronikus felvételi rendszerébe. Ebben az esetben a jelentkező választhat az alábbi
lehetőségek közül:



A. A jelentkező felvételi vizsgát tesz a felvételi vizsgákra vonatkozó szabályok alkalmazásával, így
az akkreditált oklevél vagy a nemzetközi teszt eredményét igazoló dokumentum
megszerzését és feltöltését követően a saját felvételi vizsgán szerzett pontok módosulhatnak
aszerint, hogy a jelentkező a felvételi vizsgán szerzett vizsgapontokkal vagy az
akkreditált oklevél/nemzetközi teszteredményből számítható pontokkal jár jobban,
vagy

B. nem tesz felvételi vizsgát és vállalja annak kockázatát, hogy ha az akkreditált oklevelet vagy
a nemzetközi teszteredményt igazoló dokumentumot határidőre (2023. július 12.) nem
tölti fel, vagy azok minősítése nem felel meg a követelményeknek, a felvételi vizsgán
szerzett pontok hiányában a jelentkezése érvénytelenné válik.

Pontszámítás módjai – „B” és „C” 
pontszámítási módok feltételei



Abban az esetben is kötelező a bemeneti kompetenciafelmérés, ha a felvételiző 
pontszámai a „B” vagy „C” pontszámítási mód alapján kerülnek kiszámításra!

Pontszámítás módjai – „B” és „C” 
pontszámítási módok feltételei



Pontszámítás módjai – kivételek

A vezetés és szervezés (angol nyelven) mesterképzési szak esetében a „B” és „C” változat szerinti 
pontszámítás kizárólag a saját felvételi vizsga írásbeli részére alkalmazható. 
A saját felvételi vizsga szóbeli részétől nem lehet eltekinteni, így annak eredménye beleszámolandó a felvételi 
összpontszámba.

Maximális írásbeli felvételi ponttal beszámítható a vezetés és szervezés (angol nyelven) 
mesterképzési szak esetében:
• AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon legalább B (ECTS), 

illetve jó minősítésű felsőfokú oklevél, vagy
• legalább GMAT 600 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 155 pont.

A Master of Business Administration (MBA) mesterszak esetében csak az „A” pontszámítási mód 
alkalmazható.



A biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzésre jelentkezőknek 2023. április 28-ig
nyilatkozniuk kell arról, hogy matematika (A1) írásbeli vizsgát vagy
közgazdaságtan+matematika (A2) írásbeli vizsgát szeretnének tenni.

Pontszámítás módjai – kivételek

Az akkreditált diploma alapján („B”) és a nemzetközi teszteredmény alapján („C”) történő
pontszámítási módok a biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak esetében is érvényesek.

A nyilatkozatot az Egyetem honlapján található form-on keresztül kell benyújtani.



Többletpontok minden szak esetében maximum 10 pont értékben adhatók:

• Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 
1. fogyatékosság: 5 pont 

2. gyermekgondozás: 5 pont 

3. hátrányos helyzet: 5 pont 

• OTDK 1-3. hely: 5 pont 

• sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

• sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont 

Többletpontok



Ez a négy mesterszak végezhető el akár egy év alatt:

• Ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven)
• Közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven)
• Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven)
• Marketing (angol nyelven)

Mesterdiploma akár egy év alatt

Egy kétéves mesterszakos képzést akár egy év alatt is elvégezhetsz nemcsak az előző 
tanulmányaid, hanem az addigi munkatapasztalataid elfogadtatásával is.

Ráadásul, ha önköltséges képzésre jársz, egy évvel kevesebb tandíjat kell fizetned.
Ugyanakkor az egyéves kurzuson is kaphatsz Corvinus-ösztöndíjat.



Hogyan validáltathatod a kreditjeidet?

• Bármilyen előzetesen megszerzett tudásod számít, ami illeszkedik az adott szakhoz. Lehet ez munkatapasztalat, 

szakkollégiumi kurzus, bármilyen tanfolyam, TDK-kutatás vagy korábban, más egyetemen szerzett, 

elismerhető kredit.

• Ugyanakkor elfogadunk felvételi előkészítő kurzusokat is. Ha bármilyen hasonló kurzusra is jártál, jó eséllyel 

teheted rövidebbé a mesterképzésedet.

Validációs eljárás

Fontos! A jelentkezés során ugyanúgy a 4 féléves szakok megjelölésére van lehetőség. A tanulmányi idő a 

sikeres validációs eljárás után csökkenhet akár 2 félévre.

A validációs eljárás díjhoz kötött, összege: 50.000 Ft



Alkalmassági vizsga és szakmai és motivációs beszélgetés

Felvételi vizsgaformák

- egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) (nappali képzés),
- közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (nappali képzés),
- kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) (nappali képzés), 
- kommunikáció-és médiatudomány (angol nyelven) (nappali képzés),
- regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) (nappali képzés), 
- szociológia (angol nyelven) (nappali képzés), 

Minden vizsga online kerül megszervezésre.

A felvételi vizsgák nyelve minden esetben megegyezik a képzési nyelvvel.



Alkalmassági vizsga és írásbeli vizsga és szakmai és motivációs beszélgetés

- ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (nappali képzés), 
- gazdaságinformatikus (angol nyelven) (nappali képzés), 
- marketing (angol nyelven) (nappali képzés), 
- pénzügy (angol nyelven) (nappali képzés), 
- sportközgazdász (Székesfehérvár) (nappali képzés), 
- számvitel (nappali képzés), 
- vállalkozásfejlesztés (nappali képzés),  
- gazdaságinformatikus (esti képzés), 
- nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) (nappali képzés),
- vezetés és szervezés (magyar nyelven) (nappali képzés), 
- vezetés és szervezés (angol nyelven) (nappali képzés)

Felvételi vizsgaformák

A felvételi vizsgák nyelve minden esetben megegyezik a képzési nyelvvel.



Alkalmassági vizsga és írásbeli vizsga

- közgazdasági elemző (angol nyelven) (nappali képzés), 
- nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (nappali képzés)

Szakmai és motivációs beszélgetés

- Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven)

Pályaalkalmassági és szakmai és motivációs beszélgetés

- tanári (2 félév [közgazdásztanár]) (levelező képzés)

Felvételi vizsgaformák

A felvételi vizsgák nyelve minden esetben megegyezik a képzési nyelvvel.



Felvételi vizsgák időpontjai

Alkalmassági vizsga (bemeneti kompetenciafelmérés): 2023.04.24-25.

Írásbeli vizsgák: 2023.05.15-17.

Szakmai és motivációs beszélgetések: 2023.05.30-06.08.

Pályaalkalmassági vizsga: 2023.05.30-06.02. (tanárképzés)

Kérjük, hogy az Önre vonatkozó mesterképzés esetében feltüntetett időintervallumban legyen elérhető.

A pontos vizsgabeosztásról az Egyetem áprilisban e-mail értesítést küld a jelentkezőknek.



Felvételi vizsga szervezési díj

A felvételi vizsga szervezési díja 4.000 Ft. 

A vizsgadíjat egyszer kell csak befizetni függetlenül attól, hogy a jelentkező hány szakra jelentkezett.

A bemeneti kompetenciafelmérés (alkalmassági vizsga) díjtalan! 



Kreditelismerési eljárás

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározásra került, hogy egy adott 
mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

Abban az esetben, ha a jelentkező nem az előzményként elfogadható (elsődlegesen figyelembe vehető) 
alapképzésben szerzett oklevelet, úgy kreditelismerési kérelmet kell benyújtania.

Benyújtási határidő: 2023. május 15. 

Benyújtás módja: elektronikusan az Egyetem honlapján létrehozott form-on keresztül

Az eljárás díjköteles, összege 8.000 Ft.

Felvételi/Jelentkezés módja/Kreditelismerési eljárás → „Honnan hova” tábla
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/kreditelismeresi-eljaras/

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/kreditelismeresi-eljaras/


Duális képzés

Duális képzésként is végezhető mesterszakok:
• Sportközgazdász (Székesfehérvár)
• Számvitel

Miért érdemes duális képzési formában tanulni?

• Többéves, releváns munkatapasztalat megszerzése még a tanulmányok ideje alatt
• A képzés ideje alatt rendszeres jövedelem (havonta legalább a minimálbér 65%-a)
• Céges szakmai képzések, tréningek
• Tanulmányok alatt előrelépési lehetőség cégen belül
• Szakmai tapasztalatról tanúsító „duális oklevél” megszerzése
• Képzés után az adott cégen belüli elhelyezkedés lehetősége

Hasznos linkek: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/dualis-kepzes/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/dualis-
kepzesben-hallgatok/

E-mail cím: dualis@uni-corvinus.hu

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/dualis-kepzes/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/dualis-kepzesben-hallgatok/
mailto:dualis@uni-corvinus.hu


Elérhetőségek

A magyar állampolgárokra vonatkozó központi felvételi eljárással, valamint a magyar
és angol nyelvű nappali képzésekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a
felvi.corvinus@uni-corvinus.hu e-mail címünkre várjuk!

A nemzetközi hallgatók felvételi eljárásával, annak jelentkezési feltételeivel és felvételi
vizsgáival kapcsolatban felmerülő kérdéseket az international.study@uni-corvinus.hu e-mail
címre várják a nemzetközi kapcsolatokért és akkreditációkért (NKA) felelős kollégák!

mailto:felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
mailto:international.study@uni-corvinus.hu


Köszönöm 
a figyelmet!
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