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PONTSZÁMOK

• 89 fő adatai (5 fő más rendszerben felvételizett, közülük 4-en 
művészeti szakra jelentkezett  - 2 maximális pontszámot kapott, 5 főt 
nem vettek fel):

• Átlag: 438 pont

• 470 pont felett: 15 fő

• 400 pont alatt: 7 fő



Legmagasabb pontszámot elért tanulóink 
továbbtanulási iránya

PPKE molekuláris bionikai mérnök 496

ELTE programtervező informatikus 492

Corvinus
gazdálkodási és menedzsment 
(angol nyelven) 486

ELTE jogász 482

BME mérnökinformatikus 478

Corvinus nemzetközi tanulmányok BA 477

Corvinus
gazdálkodási és menedzsment 
(angol nyelven) 477

Corvinus nemzetközi gazdálkodás angolul 477



Egyetemek választása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 18

Budapesti Corvinus Egyetem 17

Eötvös Loránd Tudományegyetem 16

Semmelweis Egyetem 10

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 7

Szegedi Tudomány Egyetem 4



Egyetemek választása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 18
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Állatorvostudományi Egyetem 2

Pécsi Tudományegyetem 2

Szent István Egyetem 2

Budapesti Gazdasági Egyetem 1

Budapesti Metropolitan Egyetem 1

Károli Gáspár Református Egyetem 1

Magyar Képzőművészeti Egyetem 1

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 1

Soproni Egyetem 1

Széchényi István  Egyetem 1

Testnevelési Egyetem 1

Technische Universität Wien, építész 1 fő
University of Illinois az Urbana-Champaign, filozófia, 
pszichológia 1 fő
MetFilm School 1 fő



FINANSZÍROZÁS SZERINT

• Költségtérítéses 7 fő

• Állami finanszírozású vagy alapítványi ösztöndíjas: 85 fő

• Közülük alapítványi finanszírozása 30 fő

Budapesti Corvinus Egyetem

Semmelweis Egyetem

Testnevelési Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem



Budapesti Corvinus Egyetem

• Bejutott 17 fő

• Pontszámuk: 443-486 pont

• Közülük költségtérítéses: 1 fő (449 pont nemzetközi gazdálkodás)

•

1 fő alkalmazott közgazdaságtan
4 fő gazdálkodási és menedzsment
2 fő gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven)
1 fő gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
4 fő gazdaságinformatikus
1 fő nemzetközi gazdálkodás
1 fő nemzetközi gazdálkodás angolul 
2 fő nemzetközi tanulmányok
1 fő pénzügy és számvitel



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem

villamosmérnök 7 fő

építészmérnöki osztatlan MSc 2 fő

vegyészmérnök alapszak 2 fő

építőmérnök 1 fő

gépészmérnök 1 fő

logisztikai mérnök 1 fő

közlekedésmérnök 1 fő

mérnökinformatikus 1 fő



ELTE
Állam- és Jogtudományi Kar Jogász (költségtérítéses)
Állam- és Jogtudományi Kar jogász 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyógypedagógia

Bölcsészettudományi Kar szabad bölcsészet
Bőlcsészettudományi Kar skandinavisztika

Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment
Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodás
Gazdaságtudományi Kar pénzügy és számvitel
Informatikai Kar programtervező informatikus
Informatikai Kar programtervező informatikus
Informatikai Kar programtervező informatikus
Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológia
Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológia 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar rekreáció és életmód
Természettudományi Kar fizika szak



NYELVVIZSGÁK SZÁMA

• ÁTLAG: 1,14          (97 adat)

• 3 nyelvvizsga: 3 fő

• 2 nyelvvizsga 15 fő

• 1 nyelvvizsga 72 fő

• 0 nyelvvizsga 7 fő



felvi.hu



Felvételi » Alapinformációk »

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


Felvételi » Alapinformációk » Felvételi tájékoztató »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato


Felvételi » Meghirdetett képzések » 2022. szeptemberi 
képzések »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmeny_lista.php?elj=22a


Felvételi » Szakok, képzések » Szakleírások »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


Felvételi » Szakok, képzések » Szakleírások » Összes szak 
listája (Alapképzések) »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet


Felvételi » Szakok, képzések » Szakleírások » Agrár 
(Alapképzések) » Agrár- és üzleti digitalizáció szak (A) » Szakleírás »

• A képzést 2022. szeptemberben elindító intézmények:

• Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar

•
7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

• 7.1.1. Az agrár-digitalizációs mérnök

• a) tudása

• - Részletekbe menően elsajátítja a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság, agrárium mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait,
törvényszerűségeit, folyamatait és összefüggéseit, továbbá ismeri a kapcsolódó szakterületek terminológiáját. Jól ismeri az
agrárökonómia szakszókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait.

• - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és
motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az agrárgazdaság általános és specifikus jellemzőit, határait,
legfontosabb fejlődési irányait, az agrárium kapcsolódását a közgazdasági és üzleti szférához.

• - Tisztában van az agrárüzleti szektor működésének és fejlődésének ügyviteli, számviteli és pénzügyi hátterével. Átfogóan ismeri az
agráriumban használt fontosabb agrár-digitalizációs eszközöket, ügyviteli, tervezési, elemzési, telepirányítási szoftvereket.

• - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. Átfogóan ismeri az
agrárgazdasághoz kapcsolódó hazai és európai uniós jogi szabályozást.

• - Ismeri az agrárgazdasági vállalkozások, egyéb gazdálkodó szervezetek által menedzselt projektek tervezési és vezetési szabályait,
szakmai és etikai normáit. Rendelkezik azzal a tudással, amely szükséges ahhoz, hogy egyénileg, illetve csoportmunkában elkészítsen
projektterveket, illetve uniós és hazai finanszírozású pályázatokat.

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/1
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/21615/szakleiras
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=233&elj=22a


Felvételi » Szakok, képzések » Szakleírások » Informatika 
(Alapképzések) » Mérnökinformatikus szak (A) » A képzést indító 

intézmények »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet/4
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/63/szakleiras
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/63/kepzest_indito_intezmenyek


Végzés utáni kilátások



Szakmatérkép





Változás az emelt követelményben

• 2021

• Műszaki képzési terület

• A felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az érettségi pont 
számításához meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető

•

• 2021

• Informatika képzési terület

• A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt 
szinten kell teljesíteni.

•

• 2022

• Informatika képzési terület

• A felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az érettségi pont 
számításához meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető



Felvételi » Alapinformációk » Felvételi tájékoztató » 2022. 
szeptemberben induló képzések » 8. Táblázatok »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/8_tablazatok




Szakok, amelyekre bármely emelt érettségi 
megfellel



Felvételi » Ponthatárok, statisztikák »

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






7.4. A magyar állami ösztöndíjas finanszírozású képzés 
feltételeiről



CORVICORVINUS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
NUS ÖCORVINUS ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Tulajdonképpen mi is a Corvinus Ösztöndíj?

SZTÖNDÍJPROGRAM
• Mi történik, ha a corvinusos tanulmányaim után külföldön szeretnék dolgozni?

• Mi történik az állami ösztöndíjas féléveimmel, ha Corvinus Ösztöndíjas képzésen veszek részt?

• Hány félévre jár az ösztöndíj?

• Milyen eséllyel tarthatom meg az ösztöndíjam a rangsoroláskor?

• Hogyan kell jelentkezni a felvételi során a Corvinus Ösztöndíjra?

• Ösztöndíjas helyre pályáztam, de nem sikerült. Akkor már nincs is lehetőségem a térítésmentes képzésre?

• Fizetnem kell nyelvi hozzájárulást, ha angol nyelvű képzésen tanulok?

• Felvételi » Alapinformációk » Felvételi tájékoztató » 2022. szeptemberben induló képzések » 6. Egyes felsőoktatási képzésekről » 6.4. A felvétel és a képzések 
finanszírozásának sajátosságai a Budapesti Corvinus Egyetemen »

• Felvételi » Alapinformációk » Felvételi tájékoztató » 2022. szeptemberben induló képzések » 6. Egyes felsőoktatási képzésekről » 6.5. A felvétel és a hallgatói 
jogviszony sajátosságai a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/6_egyes_kepzesekrol
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/6_egyes_kepzesekrol/64_bce
https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/6_egyes_kepzesekrol
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/6_egyes_kepzesekrol/65_nke


DIÁKHITEL2



DIÁKHITEL1



Felvételi » Pontszámítás » Hogyan számolják ki a 
pontjaimat? »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/hogyan_szamoljak_osszpontszam


Felvételi » Alapinformációk » Aktuális » Kisfilmek a 
felvételiről »

https://www.felvi.hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/22A_videok


Kisfilmek a felvételiről


