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Mi az az SPM program?

Az Speciális Pénzügyi-Matematikai képzés (SPM) egy, a Budapesti 

Corvinus Egyetem elsőéves hallgatói számára nyitott, alapképzést 

kiegészítő program, amely keretein belül a hallgatók – részben az 

alapképzési tárgyak helyett - emelt szinten tanulhatnak pénzügyi és 

matematikai tárgyakat. Az egyetemi alapképzés matematika oktatásához 

képest nagyobb óraszámban és más struktúrában (négy féléven keresztül) 

hallgatják a program résztvevői a matematikai tárgyakat.

A program elsődleges célja megadni és begyakoroltatni azokat a 

módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok elvégezhetők. 



Kik jelentkezhetnek a programra?

Az SPM képzést felvehetik az alábbi alapképzési (BA) szakok I. éves 
hallgatói közül azok, akik a programra felvételt nyernek.

pénzügy és számvitel (G)
gazdálkodási és menedzsment (G)
nemzetközi gazdálkodás (G)
kereskedelem és marketing (G)
turizmus-vendéglátás (G)
emberi erőforrások (G)
gazdaságinformatika (G)
alkalmazott közgazdaságtan (K)

Tervezett létszám: 50-60 fő (kb. 50% SPM-IMP, 50% SPM).



Mi a különbség az SPM és az SPM-IMP 

között?
Az SPM emelt szintű matematikai, statisztikai és pénzügyi ismereteket 

adó program.

Az SPM programot az egyetem meghirdeti az Intenzív Módszertani 

Program keretében is. Az SPM-IMP program magába foglalja a teljes SPM 

programot (tehát az SPM-IMP-esek a matematika tárgyakat az SPM-

esekkel együtt tanulják), ezen felül a közgazdasági tárgyak esetén is 

magasabb szintű ismereteket nyújt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az 

SPM-IMP-esek az SPM-es tárgyakon felül emelt szintű közgazdasági és 

számítógépes modellezési ismereteket kapnak.

Nagyon sok pénzügyes téma szorosan kapcsolódik a közgazdaságtan 

kérdéseihez, aki kicsit “mögé is szeretne látni” a pénzügyeknek, az SPM-

IMP-et vegye fel.



Mit csinál az SPM diákszervezet?

Az SPM képzés köré épült a Speciális Pénzügyi-Matematikai
Diákszervezet, amelynek célja az SPM program népszerűsítése és 
elismertségének növelése, a program résztvevőinek érdekképviselete a 
programhoz kapcsolódó ügyekben és a résztvevők közötti integráció 
elősegítése.

A diákszervezet vezetősége szakmai előadásokat, kurzusokat, 
közgyűléseket, alkalmanként nagyobb konzultációkat szervez, valamint a 
vezetőség szervezi meg minden félévben az SPM három napos összerázó 
táborát.

Az SPM Diákszervezetnek minden SPM-re felvett és ott két félévet 
elvégzett hallgató a tagja. Mivel a diákszervezet B1 kategóriás, a 
különböző pályázatokhoz szakmai és közösségi pontokról igazolást tud 
adni az aktív tagoknak. (Aktív tag, aki egy félévben legalább egy 
közgyűlésen és két szakmai előadáson részt vesz és befizeti a tagdíjat.)



Miért érdemes a programra 

jelentkezni?

Minél többet lát és tapasztal az ember, annál jobban alkalmazkodik az új 
helyzetekhez, annál inkább lehet sikeres. Sokan vannak olyanok, akik 
egész konkrétan használják fel az SPM-en szerzett tudást 
mindennapjaikban, vannak olyanok, akik közvetlenül szinte semmit, de 
nem bánták meg, hogy komolyabban vették az egyetemet. Aki úgy érzi, 
bejön neki az, hogy gazdasági kérdésekkel számolósabb, matekozósabb, 
akár programozósabb stílusban foglalkozzon, itt a helye!

A szakmai fejlődés mellett azonban nagyon fontos az SPM-et jellemző 
összetartó közösség. A kisebb csoportos órák mellett a diákszervezet 
vezetősége által szervezett közösségi programok (pl. társas est, 
korcsolyázás, közös sport, túrázás) és a táborok teszik még értékesebbé 
az SPM-et.



Mennyire erős ez a matek? Fogom 

bírni?
Aki szorgalmas, rendszeresen gyakorolja a példákat, készül és nem volt 
rossz középiskolában matematikából, annak nem okozhat gondot, sőt! 
Mivel nagyobb az óraszám, így jobban a dolgok mögé lehet látni, sokkal 
dinamikusabban elsajátíthatók az új ismeretek és élvezetesebb is!

Nem olyan absztrakt a matematika, mint például a gazdaságelemzőké, de 
azért lényegesen több, mint az alapképzés tárgyain.

Kisebb méretű csoportos szemináriumok vannak, ahol valóban meg lehet 
érteni az anyagot, kellő kitartással. Ezen felül felsőbb éves SPM-es 
hallgatók – a tárgy demonstrátorai – hetente tartanak konzultációt, hogy a 
tananyagot még könnyebb legyen elsajátítani és begyakorolni. (Ilyen 
konzultációs lehetőség az alapszakos matematikánál nincsen!) A 
konzultációkon való részvétel nagyon ajánlott, mivel a jó hangulat és a 
tananyag begyakorlása mellett tippeket és trükköket is megismerhetnek 
a hallgatók. 



Mi történik, ha mégsem megy?

Szerencsére általában ez ritkán esik meg. Ha valaki az SPM-es Fejezetek 
a matematikából I. vagy II. után gondolná meg magát, a matematika 
tárgyakat alapszakon újra kell csinálni – esetleg egy különbözeti 
vizsgával, a többi tárgyat elfogadják az alap helyébe. A Matematika 
tanszéken Megyeri Krisztina és Medvegyev Péter tanárok az SPM 
programok matematika tárgyainak felelősei, de kérdés esetén a 
diákszervezet vezetősége is örömmel segít.

Aki a képzés első három matematika tárgyát megcsinálja, annak az 
alapszakos két matematika tárgya is teljesítettnek számít, tehát onnantól 
a képzés feladása nem jár semmilyen hátránnyal a képzést fel nem vett 
hallgatókhoz képest.

IMP-en a két félév Mikroökonómia együtt helyettesíti az alapszakos egy 
féléves Mikroökonómiát, ezért aki nem csinálja meg a két félévnyi IMP-es 
Mikroökonómiát, újra, külön fel kell vennie az alapszakos egy féléves 
tárgyat.



Hogyan zajlik az SPM-es tárgyfelvétel? 

Az SPM képzés tárgyainak egy része az alapszakos tárgyak helyett 
veendő fel, más része pedig a szabadon választható tárgyak terhére.

(A Fejezetek a matematikából I-II tárgyakat a Matematika I-II helyett kell 
felvenni, a Vállalati pénzügyek (SPM)-et az alap Vállalati pénzügyek 
helyett, az SPM-es Statisztika I-II-t az alap Statisztika I-II helyett, illetve 
az IMP képzés Mikroökonómia I. tárgyát az alapszakos Mikroökonómia 
helyett. A többi tárgy nem helyettesít alapszakos kötelező tárgyat, azok 
kreditértéke a szabadon választható tárgyak kreditértékébe számítanak 
bele.)

A Neptun a 0. regisztrációs héten nyílik meg. Ekkor érdemes minden 
alapszakos, az adott szak operatív tantervében szereplő tárgyat felvenni. 
Az SPM-es tárgyak az SPM felvételit követően jelennek meg a Neptunban
egy másik mintatantervként. Ekkor lehet felvenni az SPM-es tárgyakat 
(első félév esetében a Fejezetek a matematikából I. tárgyat) és leadni az 
alapszakosakat (első félév esetében a Matematika I. tárgyat).



Milyen tárgyakat kell felvennem?
A diákszervezet weblapjáról és a Befektetések és Vállalati Pénzügy 

tanszék honlapjáról is letölthető az SPM-es operatív tanterv. Az ebben 

szereplő kötelező tárgyakat mindenképpen teljesíteni kell a képzés 

teljesítéséhez.

Az első félévben SPM-en a Fejezetek a matematikából I. tárgyat kell 

felvenni. A tárgyhoz tartozik egy előadás és egy gyakorlat (tehát a 

Neptunban szereplő 2 gyakorlat közül csak az egyiket kell felvenni), 

amelyekre be kell járni a tananyag megfelelő elsajátításához. Ezt egészíti 

ki a felsőbbéves SPM-esek által heti rendszerességgel tartott konzultáció, 

ami nélkül szintén nehezebb elvégezni a tárgyat.

SPM-IMP-en a Fejezetek a matematikából I. mellett a Mikroökonómia I-et

is fel kell venni. Ebből a tárgyból is egy előadás és egy gyakorlat van. Az 

ehhez a tárgyhoz tartott konzultációkra is érdemes bejárni.



Vannak ajánlott tárgyak, illetve a 

tantárgyi szerkezetben meg nem 

hirdetett, de elindított SPM-es órák. 

Fel kell ezeket vennem?

Néhány tanszék felajánlja, hogy külön csoportban kezeli az SPM-eseket. 

(Ilyen tárgy pl. pénzügy és számvitel alapszakon a 4. féléves Pénzügyi 

számítások.) Ez általában nem jelent extra tananyagot, de több 

odafigyelést igen. Nem kötelező ide jelentkezni, de mindenképpen 

érdemes. A választható SPM-es tárgyak is ajánlottak ugyan, de nélkülük is 

el lehet végezni az SPM-programot.



A többletteljesítmény többletkredittel 

is jár. Belefér a keretbe?

Az SPM program belefér az államilag támogatott kreditkeretbe. Azonban, 

mivel a többlet krediteket a szabadon választható tárgyak terhére írják, 

kevesebb választható tárgyat kell/lehet teljesíteni. Mindenkinek 

javasoljuk, hogy figyeljenek a kreditek számára az órarendjük 

tervezésekor! Aki úgy gondolja, hogy a kereten felül is vesz fel tárgyakat 

(pl. extra idegen nyelv óra, stb.), számoljon azzal, hogy keretének 

túlcsordulása esetén a Karnak be kell fizetni az ezért járó összeget.



Mit csináljak, ha a programra 

szeretnék jelentkezni?

Jelentkezni kell a felvételi tesztre a Befektetések és Vállalati Pénzügy 

Tanszék honlapján található formon.

A felvételi időpontja: 2018. szeptember 6., csütörtök, 8:30

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 5., szerda, 18:00



Hogyan zajlik a felvételi?

A teszt matematikai és logikai jellegű feladatokat tartalmaz, lexikai 

ismereteket közvetlenül nem kérdezünk. A teszt célja a jelöltek 

alkalmasságát megvizsgálni. A teszt megírása után 1-2 órával aznap a 

jelentkezőkkel egy rövid szóbeli elbeszélgetést tartunk, illetve 

ismertetjük az eredményeket.



További információk, elérhetőségek

A felvételivel kapcsolatos további információkért keressétek fel a 

Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék honlapját!

Ha kérdésetek lenne felénk, elértek minket honlapunkon, emailben, illetve 

Facebookon, vagy keressetek meg minket személyesen a gólyatáborban!

www.finance.uni-corinus.hu

www.spmdiakszervezet.wordpress.com/

www.facebook.com/SpmCorvinus/

spmcorvinus@gmail.com


