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Dr. Rostoványi Zsolt

Rektor / Rector

Kedves Elsőéves Hallgatók!

Szeretettel köszöntöm Önöket Magyarország egyik 
első számú, nemzetközileg is méltán elismert felsőok- 
tatási intézménye, a Budapesti Corvinus Egyetem pol- 
gárai között.

A Budapesti Corvinus Egyetem kiemelkedő hang-
súlyt fektet hallgatói személyes intellektuális fejlődé-
sének kibontakoztatására. Hallgatóink állnak minden 
törekvésünk középpontjában legyen szó kiváló oktatási 
eredményeinkről, kiemelkedő alumni rendszerünkről, 
nemzetközileg is elismert kutatásainkról.

A Corvinus Egyetem versenyképes, fogékony és 
rugalmas tudományos közössége arra törekszik, hogy 
az Önök szakmai kiteljesedését mindjobban segítse a 
velünk töltött évek alatt. Kurzusaink és képzéseink szé- 
les palettája áll hallgatóink rendelkezésére, melyekben  
az egyetemi éveik alatt megkezdhetik tudományos  
pályafutásukat, vagy már meglévő képességeiket fej- 
leszthetik tovább. Az egyetem kiváló oktatógárdával, 
első osztályú felszerelésekkel, hallgatói tanácsadással 
és szolgáltatásokkal várja Önöket.

Folytonosan fejlesztjük campusainkat és létesít-
ményeinket, hogy hallgatóink számára világszínvonalú 
oktatást és tanulási környezetet biztosítsunk, és élén-
kítsük az egyetemi közösség életét bízva abban, hogy a 
Budapesti Corvinus Egyetemen töltött éveik emléke-
zetesek maradnak.

Sikeres egyetemi tanulmányokat kívánok!

Dear Freshman- and International Exchange 
Students,

Welcome to the Corvinus University of Budapest, 
one of Hungary’s most prestigious and internatio- 
nally acknowledged universities.

Corvinus University of Budapest emphasises as 
its central purpose not only the intellectual, but also 
the personal development of its students. Students 
are at the heart of everything we do whether it’s our 
high performance teaching results, outstanding 
alumni, or internationally-recognised research.

At the Corvinus University of Budapest we strive 
to demonstrate our commitment to ensure a compe- 
titive, responsive and resilient community that will  
help you fulfil your potential in the course of your  
studies here. The variety of courses and qualifica- 
tions provide you with the opportunity to develop  
your career or update already existing skills. You’ll 
have access to excellent academic staff, first-class 
facilities, student advice and student services.

We are constantly investing in our campuses to 
ensure that all students have a world-class teaching 
and learning environment, state-of-the-art facilities, 
and a vibrant community experience to make your 
time in Corvinus University of Budapest truly 
memorable.

I wish you a successful academic year!
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Dr. Görög Mihály

Fejlesztési rektorhelyettes /
Vice-Rector for Development

Dr. Palkovics László

Tudományos rektorhelyettes /
Vice-Rector for Research

Dr. Szántó Zoltán

Oktatási rektorhelyettes /
Vice-Rector for Education
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Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita

Dékán – Gazdálkodástudományi Kar / 
Dean – Faculty of Business Administration

Dr. Trautmann László

Dékán – Közgazdaságtudományi 
Kar / Dean – Faculty of Economics 

Dr. Csicsmann László

Dékán – Társadalomtudományi Kar / 
Dean – Faculty of Social Sciences 
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Dr. Vatai Gyula

Dékán – Élelmiszertudományi Kar / 
Dean – Faculty of Food Science

Dr. Hrotkó Károly

Dékán – Kertészettudományi Kar / 
Dean – Faculty of Horticultural Science

Dr. M. Szilágyi Kinga

Dékán – Tájépítészeti Kar / 
Dean – Faculty of Landscape Architecture 
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Dr. Pavlik Lívia

mb. gazdasági főigazgató /
p.p. General Director for Finance

Kocsa Norbert

A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke /
President of the Students’ Union of the 
Corvinus University of Budapest
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Az élelmiszertudomány és -technológia 
gyors, nagy léptékű fejlődése az élelmiszer- 
mérnököket új kihívások elé állítja az élelmi- 
szeripari minőség és biztonság, a biotechno- 
lógia, a menedzsment és a marketing terü- 
letein. Az Élelmiszertudományi Kar által  
nyújtott képzésben az élelmiszertudomány  
mellett kiemelt hangsúlyt kap az élelmisze-
rekkel szemben támasztott megújuló követel- 
mények és a folyamatosan változó európai 
élelmiszerszabályozás oktatása is.

Scientific and educational studies are cove- 
red by the 12 departments and the Pilot Plant of  
the Faculty. The program of Food Technology 
aims to train students to become experts who 
have multifunctional technical knowledge and  
practice of production, thereby enabling them 
to start new private enterprises and to solve  
production and management tasks. The objec- 
tive of the program of Food Engineering is to  
teach the scientific principles and practice of f 
food processing. Students learn biotechnology, 
preservation, packaging, food quality assurance, 
nutrition and environmental engineering sys- 
tems. Furthermore, they are required to  
know and have real practice in planning and 
management.

Elérhetőség / Availability: 
Dékáni Hivatal / Dean’s Office

Telefon: +36 1 482 6293 
E-mail: edekd@uni-corvinus.hu 
Tanulmányi Hivatal / Registrar’s Office

Telefon: +36 1 482 6293 
E-mail: sylvia.esztergomi@uni-corvinus.hu

Nemzetközi kapcsolattartó / Contact for international students
Telefon: +36 1 482 6294
E-mail: kitti.jusztin@uni-corvinus.hu
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A Gazdálkodástudományi Kar nemzetközi 
normákra épülő minőséget kínál. Két programja 
nemzetközi (EPAS) akkreditációval rendelkezik. 
Tagja olyan nemzetközi szervezeteknek CEMS, 
PIM), melyekhez minden országból egy, a leg- 
jobb üzleti képzést folytató iskola csatlakozhat. 
Képzéseinek sajátossága a nemzetközi orientá- 
ció (multinacionális cégek vezetői, eurokraták 
eurokraták, stb.), a gyakorlatorientáció (mar-
keting, számvitel, vállalati pénzügy, stb.), a 
közgazdaságtudományi- és társadalomtudományi 
megalapozottság (szociológia, etika, matematika, 
statisztika, környezeti menedzsment, stb.), vala- 
mint a széles körű döntéselméleti,  operációkuta-  
tási, IT (információtechno-lógiai) ismeretek meg- 
szerzésének lehetősége. A Gazdálkodástudományi 
Kar az idegennyelv-tanulás biztosítása mellett 
idegen nyelvű diplomaprogramokat kínál, és szá-
mos tantárgyat idegen nyelven is oktat. A  nemz-
etközi rangsorok élmezőnyében, a hazai rang-
listák élén álló képzésein végzett hallgatók a vi-
lág bármely pontján megállják a helyüket, veze-
tőként jelentős szerepet töltenek be a gazdasági 
és társadalmi élet működtetésében, irányításában.

The Faculty of Business Administration offers  
high quality education based on international 
norms. Two of the Faculty’s English programmes 
are internationally (EPAS) accredited. The Faculty is 
also a member of several international organizations 
that accept only a single business school from 
each country. An international- (directors of multi- 
national companies, Eurocrats, etc.) and a practice-
based orientation (Marketing, Accounting, Corpora-
te Finance, etc.), a foundation in social sciences 
(Sociology, Ethics, Mathematics, Statistics, Envi-
ronmental Management, etc.), and the possibility 
of acquiring knowledge in a wide range of areas 
such as decision sciences, operations manage-
ment, and IT (information technologies) give the Fa-
culty’s programmes a unique, individual flavour. In 
ad-dition to ensuring the possibility to study fo-
reign languages, the Faculty of Business Administ-
ration also offers degree programmes, as well as, 
numerous individual courses in English and Ger-
man. Students graduating from the internationally 
acknowledged and nationally leading programmes 
continue their careers and succeed all over the 
world and go on to play an important part in 

Elérhetőség / Availability: 
Dékáni Hivatal / Dean’s Office

Telefon: +36 1 482 5322
E-mail: linda.nemeth3@uni-corvinus.hu 

Tanulmányi Hivatal / Registrar’s Office 
Magyar nyelvű képzés / Hungarian degree 
programmes

Telefon: +36 1 482 5096
E-mail: adrienn.kutasi@uni-corvinus.hu

operating and managing economy and society. 
Angol nyelvű képzés / 
Degree programmes taught in English
Telefon: +36 1 482 5195

E-mail: doris.keszthelyi@uni-corvinus.hu 
Nemzetközi kapcsolattartó / 
Contact for international students

Telefon: +36 1 482 5311
E-mail: dora.szakonyi@uni-corvinus.hu
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Tradíció, diákközpontú oktatás, naprakész 
anyagok, eredményes tudományos tevékeny-
ség, sokrétű gyakorlati képzés és örökké virág-
zó kertek: ezek a legfőbb ismérvei a közel 160 
éve kiváló szakembereket képző kertészettudo-
mányi fakultásnak. Ide nem csak tanulni, de 
élni és tanulva fejlődni jönnek a hallgatók, 
akik a képzés során örökké megújuló, örömet 
és biztos megélhetést nyújtó szakmát kapnak 
a kezükbe, miközben külföldi tapasztalatokat is 
szerezhetnek.

The aim of the Faculty is to provide its 
students with excellent skills in each branch of 
sustainable horticulture based on up-to-date 
knowledge in natural sciences, and to raise 
specialists who are familiar with the Hungarian 
and foreign horticulture, their latest scientific 
results and practical skills. A special role is given 
to the ecological approaches, quality aspects 
and integrated technologies. After graduation, 
the students will be able to organise and lead 
the production of horticultural enterprises of 
different sizes and character, to carry out the 
tasks of counsellors, engineers, and to take part 
in research and education.

Elérhetőség / Availability: 
Dékáni Hivatal / Dean’s Office

Telefon: +36 1 482 6298 
E-mail: info.kerteszettudomany@uni-corvinus.hu 

Tanulmányi Hivatal / Registrar’s Office
Telefon: +36 1 482 6296 
E-mail: info.kerteszettudomany@uni-corvinus.hu 

Nemzetközi kapcsolattartó / Contact for international students
Telefon: +36 1 482 6314 
E-mail: zsuzsa.kothencz@uni-corvinus.hu
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A Közgazdaságtudományi Kar oktatási program-
jainak célja a gazdasági felső- és felsőközép-vezetés 
képzése. Olyan közgazdasági, módszertani és társada-
lomtudományi ismereteket nyújt, amelyek képessé te-
szik a hallgatókat felsővezetői döntések meghozatalára 
vagy közvetlen előkészítésére, a hosszú távú, stratégiai 
gondolkodásra. Ennek érdekében Karunk arra törekszik, 
hogy a képzés személyre szabott legyen, a hallgatók 
képességeinek maximális kiaknázása céljából. Ennek 
része a tehetséggondozási tevékenység (demonstrátor 
program, TDK szekciók, a karon működő hallgatói szer-
vezetek).

The basic aim of the Faculty is to provide education 
and research in the field of Hungarian economic 
policies embedded in a global and European context. 
After graduation, the students are equipped with the 
necessary knowledge to take an active role in the forming 
of economic policy at a global, a European and at national 
levels. The Faculty offers a wide range of relevant topics 
in the fields of world economy, the European Community 
and the CEE region, thereby providing the necessary 
knowledge for those individuals who wish to embark 
on a career in international or domestic institutions of 
economic management or governmental agencies.

Elérhetőség / Availability:
Dékáni Hivatal / Dean’s Office

Telefon: +36 1 482 5158 
E-mail: dekani.kkar@uni-corvinus.hu 

Tanulmányi Hivatal / Registrar’s Office
Telefon: +36 1 482 5472, +36 1 482 5348
E-mail: melinda.koltai@uni-corvinus.hu, erika.szalontai@uni-corvinus.hu 

Nemzetközi kapcsolattartó / Contact for international students
Telefon: +36 1 482 5533 
E-mail: rujder@uni-corvinus.hu 
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A Tájépítészeti Kar célja olyan felsőfokú 
szakemberek képzése, akik megfelelő ökológiai, 
műszaki, építészeti, esztétikai ismeretekkel és 
tervezői készséggel rendelkez nek a táj- és 
kertépítészeti, valamint településépítészeti fela-
datkörök magas színvonalú és környezettuda-
tos ellátásához.

The Faculty is unique in providing 
landscape architecture training in Hungary. 
Students pursue one of three specialties: 
garden and open space design, landscape pro-
tection and reclamation, and landscape/re-
gional planning. The training provided for 
students follows the trends of the European 
development of our profession.

Elérhetőség / Availability: 
Dékáni Hivatal / Dean’s Office

Telefon: +36 1 482 6291 
E-mail: tajepiteszeti.dekani@uni-corvinus.hu 

Tanulmányi Hivatal / Registrar’s Office
Telefon: +36 1 482 6591 
E-mail: tajto@uni-corvinus.hu 

Nemzetközi kapcsolattartó / Contact for international students
Telefon: +36 1 482 6592 
E-mail: sara.fabian@uni-corvinus.hu
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A Társadalomtudományi Kar szakjai azokat a 
hallgatókat várják, akiket érdekelnek a diplo-
mácia, a külügyek, az európai integrációs folya-
mat, illetve Magyarország euroatlanti integrá-
ciójának kérdései, a politikai szféra, a társadalmi 
folyamatok és problémák, a közvéleményku-tatás, 
az alkalmazott társadalomkutatás, a poli-
tikatudomány, a kommunikáció és a médiatudo-
mány. Az egyetem közgazdasági hagyományai 
komoly versenyelőnyt jelentenek a nemzetközi 
tanulmányok, a politikatudomány, a szociológia, a 
kommunikáció és a tanárképzés területén. Az 
oktatás magas színvonalát a karon folyó tu-
dományos kutatómunkák is fémjelzik. Törek-
vésünk, hogy ezek eredményeit összehangoljuk, 
hogy diákjaink komplex tudást kaphassanak. Ezt 
segíti a szakmai nyelvoktatás is, amelyet a Karhoz 
tartozó Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpont 
biztosít.

The Faculty of Social Sciences has been 
rated the country’s leading university for 
study of social sciences. The staff’s out-
standing teaching quality and the innovation 
of its research are responsible for the acade-
mic reputation. They explore theoretical de-
velopments and apply social science rese-
arch to practical concerns in teaching. The four 
institutes are the centres for undergraduate, gra-
duate and postgraduate programmes. We are 
proud of having an important role in teacher 
training, including future university teachers. We 
not only conduct research in social sciences but 
also encourage our researchers to collabo-rate 
with other internationally renowned uni-versities 
and extend the boundaries of social science 
research across disciplines. The Faculty of Social 
Sciences also includes the Centre of Foreign 
Language Education and Research..

Elérhetőség / Availability: Dékáni 
Hivatal / Dean’s Office

Telefon: +36 1 482 7212
E-mail: piroska.javorffy@uni-corvinus.hu 

Tanulmányi Hivatal / Registrar’s Office
Telefon: +36 1 482 7215 
E-mail: eva.orosz@uni-corvinus.hu 

Nemzetközi kapcsolattartó / Contact for international students
Telefon: +36 1 482 7210 
E-mail: viktoria.simon@uni-corvinus.hu 
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Központi Könyvtár / Central Library

1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

Kölcsönzés / Borrowing, renewal: 
Telefon: +36 1 482 7019, +36 1 482 7020 
E-mail: kolcson@uni-corvinus.hu 

Tájékoztatás / Reference: 
Telefon: +36 1 482 7023 
E-mail: tajek@uni-corvinus.hu

Könyvtári honlap / Library homepage: 
http://www.lib.uni-corvinus.hu

Katalógus / Catalogue:
http://webopac.lib.uni-corvinus.hu

Nyitva tartás / Opening hours:
hétfő-péntek / mondays to fridays: 09.00–20.00 
szombat / saturdays: 09.00–13.00 

Raktári kiszolgálás / Stack service is available: 
hétfő-péntek / mondays to fridays: 09.00–19.30 
szombat / saturdays: 09.00–12.30

Testnevelési és sportközpont / Physical Education 
Department and University Sports Centre

Közgáz Campus, Közraktár utca 4-6. (C épület)
6. emelet, 643, 644, 648-650. szoba

Telefon: +36 1 482 7193
Honlap: http://testneveles.uni-corvinus.hu

Testnevelési központ / Physical Education Department

Budai Campus, 1118 Budapest, Villányi út 29–43. Telefon: +36 1 482 6341

Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár / 
Entz Ferenc Library and Archives

1118 Budapest, Szüret u. 2-18.

Kölcsönzés / Borrowing, renewal: 
Telefon: +36 1 482 6580, +36 1 482 6583 
E-mail: hunteka@uni-corvinus.hu

Tájékoztatás / Reference:
Telefon: +36 1 482 6580, +36 1 482 6583 
E-mail: hunteka@uni-corvinus.hu

Szolgáltatás / Content services: 
Telefon: +36 1 482 6583, +36 1 482 6582 
E-mail: marta.morocz@uni-corvinus.hu

Könyvtári honlap / Library homepage: 
http://efkl.uni-corvinus.hu
http://entzkonyvtar.wordpress.com/

Katalógus / Catalogue:
http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc

Nyitva tartás / Opening hours:
hétfő-csütörtök / mondays to thursday: 
09.00-18.00 péntek / fridays: 09.00–17.00
szombat / saturdays: 09.00–13.00

A karokhoz kötődő lehetőségekről az Egyetemi Polgároknak > Általános Információk c. fejezetben találnak 
bővebb információkat.

Facebook:
https://www.facebook.com/corvinlib

facebook: https://www.facebook.com/corvinussport

www.facebook.com/corvinussport
http://testneveles.uni-corvinus.hu
http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc
http://entzkonyvtar.wordpress.com/
http://efkl.uni-corvinus.hu
http://www.lib.uni-corvinus.hu
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Nemzetközi Iroda

•  Egyetemek közti partnerkapcsolatok kezelése 

•  Csereprogramok koordinálása, pl. ERASMUS, 
CEEPUS, Campus Hungary, bilaterális cserék

•  A karok támogatása a pályáztatás és a 
kiválasztás lebonyolítása során a fenti 
programok keretében

•
 

Nemzetközi diákok segítése nem oktatási 
ügyekben 

•  Tandem Program koordinálása 

Elérhetőség:
Központi épület (Fővám tér 
8.) 205. szoba 
Telefon: +36 1 482 5189 
E-mail: intoffice@uni-
corvinus.hu 

Nyitva tartás:
H-P: 9.00–12.00 

International Office

•  Managing the inter-university partnerships 
•  Coordinating exchange programmes, e.g. 

ERASMUS, CEEPUS, Campus Hungary and 
bilateral exchanges

•  Support of the faculties in managing the 
application and selection process within the 
above programmes 

•  Assisting international students in non-
academic matters

•  Coordinating the Tandem Programme (buddy 
programme) 

Availability:
Main building (Fővám 
square 8.) Room 205. 
Telefon: +36 1 482 5189 
E-mail: intoffice@uni-
corvinus.hu 

Opening Hours:
Mon-Fri: 9.00–12.00 
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American Corner Budapest
Fővám tér 13-15. (Sóház épület) 
Telefon: +36 1 482 7578
E-mail: budapest@americancorner.hu 
www.americancorner.hu

Diáktanácsadó Központ / 
Student Mentor Center 

Fővám tér 13-15. (Sóház épület) fszt. 1. 
Telefon: +36 1 482 7483 
E-mail: diaktanacsado@uni-corvinus.hu 
marietta.nemeth@uni-corvinus.hu

Corvinus Hallgatói Médiaközpont / 
Corvinus Student Media Center

Fővám tér 8. (Központi épület) 233. szoba 
Telefon: +36 1 482 5603
E-mail: media@bcehok.hu
www.corvinusonline.blog.hu

Informatikai Szolgáltató Központ / 
IT Support Center 

Személyes ügyfélszolgálat / Customer Service 
Fővám tér 13-15. (Sóház épület)

Kommunikációs Iroda / 
Communications Office 

Fővám tér 8. (Központi épület) 231. szoba 
Telefon: +36 1 482 5298, +36 1 482 5309 
E-mail: kommunikacio@uni-corvinus.hu 

Rektori Hivatal / Rector’s Office
Fővám tér 8. (Központi épület) 293. szoba 
Telefon: +36 1 482 5024 
Email: rektori.hivatal@uni-corvinus.hu

Vállalati Kapcsolatok és Karrier 
Iroda / Corporate Relations and 
Career Development Office

Fővám tér 8. (Központi épület) 27, 31-es szoba 
Telefon: +36 1 482 5080 
E-mail: karrier@uni-corvinus.hu karrierexpo@uni-
corvinus.hu 

Hallgatói szolgáltatások / 

Services for students 

Karrier szolgáltatások

•  Álláslehetőségek és szakmai gyakorlatok
itthon és külföldön

•  CV-, interjú- és karriertanácsadás
(online és személyesen)

•  Tréningek, képzések, tehetségmenedzsment
•  Állásbörzék, Karrier Napok, munkáltatói

rendezvé-nyek
•  Találkozási és network lehetőség

vállalatokkal valamint végzett
hallgatóinkkal

Budapesti Corvinus Egyetem 
hallgatói szolgáltatásai

Egyetemi Ajándékbolt / University Shop: 
Idegen nyelvű könyvek, papír-írószer, egyetemi ruházati és 
ajándékbolt.

1093 Budapest, Fővám tér 8., 
Központi épület, Déli zsibongó / 
Central Building, Ground Floor

Közgáz Campus
Közgáz Campus Nyomda
Plakát-elhelyezési tevékenység az Egyetem területén, hallgatói 
szervezetek esetében együttműködve a Hallgatói Önkormányzattal

Telefon: +36 1 482 5519
E-mail: nyomda@uni-corvinus.hu

Közgáz Campus Rendezvény Iroda
Belső és külső rendezvények szervezése 

E-mail: rendezveny@uni-corvinus.hu

Közgáz Campus Koordinációs Iroda
A Közgáz Campus Koordinációs Tanácsának tevékenységével 
összefüggő operatív feladatok intézése, szervezése és a Közgáz 
Campus munkájának eredményes támogatása.

Telefon: +36 1 482 5484
E-mail: kozgazcampus@uni-corvinus.hu

Közgáz Campus Postázó
Kézbesítés, postahordás.  MÁV vonatjegyek, felnőtt és diák BKV 
bérletek értékesítése.

Telefon: +36 1 482 5130
E-mail: postazo@uni-corvinus.hu
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Hallgatói Önkormányzat / Student Council

A BCE HÖK Tanácsának tagjai / Members of the Council of the Students’ Union of CUB 
Kocsa Norbert
elnök – BCE HÖK 
Illés Richárd
elnök – GTK HÖK 
Farkas Fanni 
elnök – KöTK HÖK 
Varga Áron 
elnök – TTK HÖK 
Kapás Bianka 
elnök – ÉTK HÖK 
Csicsai Frigyes 
elnök – KeTK HÖK 
Leel-Őssy Zsolt
elnök – TájK HÖK

A Hallgatói Önkormányzat központi irodája /Central office of the Students’ Union
1093 Budapest, Fővám tér 8. (főépület) földszint 17. 
Telefon: +36 1 482 5194
E-mail: hok@uni-corvinus.hu
www.bcehok.hu

KÖZGÁZ CAMPUS HÖK – Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi, Társadalomtudományi Kar / 
Faculty of Business Administration, Economics, Social Sciences

Telefon: +36 1 482 5456 
www.kozgaz.bcehok.hu

BUDAI CAMPUS HÖK – Élelmiszertudományi, Kertészettudományi, Tájépítészeti Kar / 
Faculty of Food Science, Horticultural Science, Landscape Architecture

Telefon: +36 1 482 6193 
www.kerteszpalanta.hu



Egyetemünk 2009-2014 között megközelítőleg 5 milliárd forint pályázati 
támogatással,több száz jelenleg is futó pályázati projekt keretében bővíti
oktatási és kutatási lehetőségeit, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait, 
újítja fel oktatási épületeit és arborétumait. 

Jelenleg is futó, az Európai Unió, valamint a Magyar Kormány támogatásával 
megvalósuló projektjeink:  

TÁMOP-4.1.2B.2-13/1-2013-0012 - Szakmai tanárképzés országos módszertani- és 
képzésfejlesztésre  
KMR_12-1-2012-0189 - Anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai 
feldolgozásának kutatása a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztése 
érdekében  
KEOP-5.6.0/12-2013-0043 - A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara 
épületeinek fűtésrekonstrukciója és energetikai korszerűsítése

KTIA_AIK_12-1-2013-0002 - Alternatív biotechnológiai módszerek bevezetése 
a magyar invitro baromfi- és nyúl génbank fejlesztése céljából  



PIAC_13-1-2013-0274 - Biochar szilárd mikrobiológiai hordozó és effektív 
mikroorganizmusok előállításának felhasználási technológiája kísérleti 
fejlesztése nagyüzemi szarvasmarhatartásnál a szerves trágya kezelésben, az 
állati takarmányozásban, talajminőség javításban 

AGR_PIAC_13-1-2013-0119 - Biológiai modellvizsgálatokkal igazoltan pozitív 
élettani hatású, bioaktív anyagokkal dúsított mézalapú és édesipari 
termékcsalád kifejlesztése kiváló egészségi állapotba hozott méhekkel végzett 
célzott etetési kísérletekkel és új technológiákkal 

KTIA_AIK_12-1-2013-0062 - E-Traffic közlekedési használati előrejelző modell 
megalkotása  

KTIA_AIK_12-1-2012-0024 - Nyomelemanalitika    az optikai plazma emisszió 
spektroszkópia felhasználásávalEOP-5.6.0/12-2013-0043 - A Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara épületeinek fűtésrekonstrukciója 
és energetikai korszerűsítése
KTIA_AIK_12-1-2013-0001 - Korszerű genomikai és biotechnológiai technikák 
bevezetése a szőlő és gyümölcs (fásszárúak) egészséges szaporítóanyag 
előállításában, növényvédelemben és a fajtanemesítésben
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